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Cserhitszentivin Kdzs6g Onkorminyzata
K6pviselri-testiilet6nek

4. szimr:i

jegyz<iktinyve

K6sziilt: Cserhitszentivrin Kiizs6g Onkormlnvzata K6pvisel6-testiilct6nck 2019. fprilis
napj

in megtartotl iil6s6r6l

25.

JEGYZoTONYv
Kesztilt: Cserh6tszeltiv6n Kijzsdg orkornr6nyzata K6pviselo-testii letinek 2019. Sprilis 25. napj6n
megtaftott iil6sdrol.
Siraky Attila
Lord Eszrer
Baliis Istv6n Andr6s
B6nyey Zsolt
Cservdlgyi Zolt6n Barnabes

Jelen vannak:

Tan6cskoz6s

ii ossal 16szt vesz

polg6nnester
alpolgdrmester

kdpviselo
k6pviselo
k6pviselo

dr. Turza Csaba J6zsefjegYz6
Nagynd Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

rdszdrol me sielent: Jelenldti iv szerint

Lak

Sirakr' Aftila Dols6nnester kaiszdntiitte a jelenl6voket. Me96llapitotta. hogy a k6pviselok kdziil
mindenki megielent, a testtilet hat6rozatk6pes. Megk6rdezte, hogy a me ghiv6ban foglalt napirenddel a
kdpvisel6k egyel6rtenek-e, van-e javaslat tov6bbi napirendi pont felv6tel6re.
A kdpviselo-testiilet egyhangrilag elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendet.
Napirend

l.

Polgirmester beszimol6ja az elmflt testiileti iil6s 6ta tdrt6nt esemdnyekr6l
Eloterieszto: Si raky Attila polg6rmester

2.

Javaslat

a

teleptil6si timogat6sokr6l,

a

szem6lyes gondoskodist nyirjt6 szoci6lis 6s

gyermekj6ldti ell6tisok6l sz6l6 412016.(Ylll.29.) 6nkorm6nyzati rendelet m6dosit6s6ra
El6terieszto: Sira ky Attila polgarmester

3.

Javaslat sz 6tkeztet6s nyersanyagkOlts6geirtil 6s t6ritdsi dijrir6l sz6l6 rendelet megalkot6s6ra

Elotefieszto:

4.
5.
6.

Attila polg6rmester

hizi segitsdgnyijt6s dnkiilts6g6rol 6s tdritdsi dij6r6l sz6l6 rendelet megalkotiis6ra
El6terjeszt6: Sirak y Attila polg6rmester

Javaslat a

A falugondnoki szolgSlat 6s a h6zi segitsdgnyfijlis szakmai programj5nak elfogad6sa
El6terjeszt6: Siraky Attila polgirmester
Javaslat az Onkormrinyzat 2019. €vi kdzbeszerz6si tervdnek elfogadis6ra

EI

7.

S iraky

eszto: Sira ky Attila polg6rmester

Javaslat a N6gr5d Megyei Katasztr6fav6delmi Igazgat6sig Salg6tarjAni Katasztr6fav6delmi
Kirendeltsdg6nek 201 8. 6vi tdj6koztat6jSnak elfogadiisdra

El6terjesdo: Siraky Attila polgrirmester

8.

Javaslat a Piisa6i Hivat6sos Tiizolt6-parancsnoks6g 2018. 6vi tev6kenys6g6r6l sz6l6
beszilmol6 elfogadiisiira
Eloterjesa6: Siraky Attila polg6rmester

9.

Egyebek

Nanirendi nontok t{rsvalisa
).

Sirakv Attila polsArm ester az aldbbiak 16l t6j6koaatta a kdpviselo-testiileter
) A J5 lclepiilds egyiittcs riszv 6telivel - S6shartyiin gesztorslig6val megval6sul6

- T'criilcl- ds
Ieszt6si Operati v Program keret6ben a helyi identites 6s kohdzi6 erositdse
p|lyinaton elnyert temogatesb6l Cserhatszentiv6n a re6 eso eszkrizcikre fordithat6 forr6sb6l
I2
gamitfra sorpadot vasarolt. valamint augusztus elsri hetdben a Falunap megrendez6s6re m6g
kb. 400 ezer Frot haszndlhat fel.
Te lepiilesfej

A beltertileti

vizrendezds

beruhAzis kapcsin ketto helyre6 itiis van folyamatban, amery k6t
h6ten beliil rendezodik. A beruh6zds hivatalos 6rad5sa el<ireliithar6lag 201 9. mrijus 9.-6n
I I .00
6rakor lesz.

) A

Dob6 utca 1. szim aratti ingatlan vonatkoz6s6ban az <inkorminyzat turajdoniiban
r6vo

kdzteriiletre dpitett k6keritds lebontisa 16szlegcsen megtdrt6nt, igy m6r nincs akad6lyoztatva
a
temetoi lit b6vit6se A perkdltsdg nem az rinkorm6nyzatot, hanem az ellen6rdekti felet terhelte.

!

A Berdnyi S6ndor 6ltal dpitett 6s iizemeltetett Majorv<ilgy t6 kapcsdn a K6pviselo-testrilet igy
ddntOtt, hogy 2007. augusaus 4-dn kelt 018/4 6s 018/36 hrsz-ri ingatlanokra vonatkoz6
ingatlan haszn6lati szerz6ddst 2019. febru61 10.-i hat6llyal felmondta. A F<jldhivatal a
nyilvrintartiisSb6l tdrdlte, a hatSrid6n beliil fellebbezds nem drkezetr. A polgarmesrer
elmondta, hogy megteszi a sziiks6ges intdzked6seket annak 6rdek6ben, hogy csdkkenjen a to
vizszintje-

>

A t6li rezsicstjkkent6ssel kapcsolatban a Iakoss6g rlszdre a sztksdges int6zked6seket meglette,
a tlizel6t sz6tosztoftiik a jogosultak r6sz6re, a sz6mla kiegyenlit6sre keriilt.

}

A polgrirmester elmondla, hogy az 6nkorminyzat nehdz penzigyi helyzetben van. A kultirh6z
felljitrisrihoz sziiks6ges dnero jelenleg nem 6ll rendelkezdsiikre, ezdrt javasolta. hogy 02/10
hrsz-ri sz5nt6 m(veldsi riLgti, I ha 6940 m) alapteriiletii 30,83 AK drtdkLi ktiltertileti
forgalomk6pes ingatlandt, valamint a Kossuth utca 50. (hrsz: 307) sz6m alatti kivett lak6h5z,
udvar megnevez6sii, 370 m2 alaptertiletri forgalomk6pes ingatlanSt (volt rendorlakis) hivatalos
6rt6kbecsl6s alapjiin hirdcssek meg eladdsra.

F

A polg6rmester arr6l is taj6koztatta a k6pviselo-test0let tagiait, hogy a kultrirh5z felirj it6s6ra
megkapt6k a t6mogatSsi cisszeg 500/o-61. melyet a kivitelezo rdszdre ki is fizettek, azonban a
k<ivetkezo k6relmiikre, amelyet m6g 2018. november6ben benytjtottak, nem kaptik meg a
*mogat6st. Eddig hrirom hi6nyp6tl6s volt,jelenleg ezdrt 5ll a felirjit6s.

F

Az dnkorm6nyzat miikdd6si kiadSsainak finansziroz6s6ra rendkiviili teleptil6si t6mogatdsra
phlyizalot nyijtott be, melynek cisszege: 210 ezer Ft.

) A telepiil6sen

jelenleg I fo kdzmunkSs van, eztrt a zdldteriiletek nyir6sira v6llalkoz6t kell
megbizni, akinek alkalmank€nt 125 ezer Ft-ot kell fizetni. Ez is megterheli az 6nkorm5nyzat
kdlts6gvet6s6t.

F

A Modern Falu Program keretdn beltil a RSk6czi frt 6s a ravataloz6 felirjit6sra

6s el6tetoj6nek

6pkes6re szindekozik pily hzni.

F A polgirmester

elmondta, hogy a Cserh6tszentiv6ni kirendelt6g mtikdddsdvel kapcsolatos
dologi kiad6sokat az dnkormdnyzat nem tudja el6finanszfrozn i. K6rdse volt a tdrsult
<inkorm6nyzatok k6pvisel6-testiiletei fel6, hogy 2019. januSr 1. napj6t6l fizessenek havi
10.000 Ft bdrleti dijat a kirendelts6g 6piiletenek haszn6lat66rt, azonban ehhez csak Bokor

jirdt

hozz6.

Nem l61ja ebben form6ban biztositva a jcivot. Szeretn6- ha a kijvetkezokben a hclf i
cinkornr6nyzati l5laszt6st kovet6en - 2020. janurir l-t6l - csak Cscrh6tszentiv6n dolgait
int6zndk helyben. A tcibbi ndgy cinkormdnyzat pedig inldzze az iigyeil miishol.

}

Nincsenek a dolgok id6ben kiszen. 6s a leveleket sem kapja meg mindig hatdridore. Volt
olyan eset, hogy az aznapra szol6 meghiv6t reggel kapta meg. A szoci:ilis feladatok
ellenorz6se sor6n a feltert hi6nyoss6gok p6tliisa nem tdrtdtrt meg hatSridore.

)

Szeretn6, ha

a jegyzb -

2020

janudr l-tol

-

heti egy alkalommal

Cserhdtszentiv6non

tart6zkodna.

}

Elmondta azt is. hogy a doktor [r megkereste a tSrsult dnkorm6nyzatokat azzal, ltogy a
Magyar Falu Program keret6ben lehetosdg van orvosi rendelo fehijit6srira ds szolgiilati lakiis
ipitdsdre. Az orvosi rendelo felijitdsrival kapcsolatban hozzilette, l5 6vig biaositani
sz0ks6ges a rendelo iizemeltet6s6t. Ezt nem tudjek viillalni. hiszen a doktor rir nyugdijas, nem
tudni meddig szind6kozik dolgozni. Ha vdglegesen nyugdijba vonul kdrd6s. lesz e rnisik
orvos. Az onosi rendel6 6piilete 6s a szolgilati lakris hat cinkorm6nyzat tulajdon6ban van, a
p5lyrizat benyirjtristhoz az o hozzij5rul6suk is sztiks6ges

dr. Turza Csaba J6zsef jeqvz6 elmondta tudom6sa szerint, ha Cserhdtszentivinon tigyfdl fogad6s
nriik6dne, Fels6toldon lenne a krjzds hivatal kirendeltsdge. Mritrasz6los fel6 2018. november,
dccember h6napban mertilt fel 2,5 milli6 Ft-os tartozas a kirendelts6g r6sz6r6l. Mritraszol6s nem tudja
elofi nanszirozn i a krizrjs hivatal kdltsdgeit.
S irakv Attila ooluarmcster t6jdkoztatta a kdpviselo-testiiletet, hogy az aljegyz6 asszony fel6
ir6sban
jeleae (1. szimir mell6klet), hogy Cserhitszentiv6n onkorm6nyzara 2019.03.18. napjrit6l lerillitja a
ktiz6s ijnkorminyzati hivatal miikodtet6s6vel kapcsolatos kifizet6seket, mert nem tudja azokat
megel6legezni, el6re finanszfrozni. Ezt a jogot a miikdddsk6ptelensdg elkeriil6se v6gltt ritad.la
M6trasz6los <inkorminyzatinak, mint gesaor telepiil6snek. Erre a mai napig ir6sban liem kapott

vilaszt.
A polgrirmester elmondta azt is, hogy a jelenlegi kdz<is onkorm6nyzati hivatal megrillapodasrit
mindenkdpp m6dositani sziiks6ges, mert a jelenlegi h6triinyos a kirendeits6g
ont<o.manyriiai iesre.e.
Kezdem6nyezi tov6bb6 aa is,
jtiv6beri iigyf6lizolgirati ponron - ur"rv
a
Cserh6tszentiv6non fog miik<idni.hogy.
- dolgoi6 k<taiszw-isel6k telkintet6ten kizir6lag crernatsz"ntiran
"ro..iaf,utorug
polgermestere gyakorolja az egyetdrtdsi jogitt a jegyzo 6ltali
kinevezdshez 6s felri'ent6she z, mert igy
lehetsdges elimi aa, hogy esetlegesen eia#i f,rJi6ss6gre
von,st tudjon kezdem6 nyezni.
B4liis - Istv;in Andriis k6oviseltj szerint ki kell gazd6lkodni
az i)nkorminyzatnak
sziiks6ges dnr6szt, mert ha most eladj:ik az ingatlaiaikat
k6s6bb nem resz mit eradni.

a

beruh6z6shoz

2. Napirend

a telepiirdsi tdmogat6sok6r,. a szem6ryes gondoskod,st nyrijt6
szocir'is 6s gyermekj6l.ti
elldtdsok16l sz6l6 4/2016.1V1 .29.) <inkormriny.uti .."na"i"i
_Oao.itararu
Javaslar

irak Attila
ester tijdkoztafra a k6pvisel6-testiiler
ta ait. hogy a Nogrrid Megyei
Korm6nyhivatal Szoci6lis 6s Gy6miigyi Osztdlya
Cserh6tszentiv a non ellenoriZ e a falugondnoki
szolg6ltat6st es a hizi segfts6gnytjList. Az ellenoiz6s
sor6n me 96llapitotta, hogy az rinkorm6nyzatok
rendeletei nem tartal tnazzitk a falugondnoki
szol gdltatris [j kie gdszitS feladat t, migpedig
szoc i6li s 6s gyermekj6ldti alapszol
,,az egy6b
biztosi t:isriban val6 k<izremiikddds .-I.
A rendeleteket ki
,
kell eg |sziteni tovi$b6 azzal i s,96ltatrisok
hogy a ,,fal ugondnoki szolgiiltatris t6rit6smentesen
biaositott
szolgAltat6s"

A rendelet m6dosit6s6nak tervezet.t mindenki
megkapta, 6ttanurm,nyozhatt

a

(2. sz,mtmelr6klet)

1

A polg6rmester k6rte a k6pviselok dszrev6teleit. hozz6sz6l6sait
A kepvisclok

eg.v-

a napirendi ponflal kapcsolatban

et6rtettek a polgirrnester eloteriesadsdvel.

A k6pviselo{esliilet egyhangilag

-

5 igen szavazattal

-

az

al/}bi rendeletet alkotta:

Cserhilszgntivin Ktizs6g 6nkorminvzata K6nvisel6- testiilet6nek
2 12019iI\.26.) tinkorm:in vzati rcndclele
a telepiil6si trimogat{sokr6l, a szcm6lyes gondoskod6st nyrijt6 szociilis 6s
gyermekj6l6ti ell6trisok16l sz6l6 4/2016.(VIII.29.) iinkormrinyzati r€ndelet
m6dosit:isl16l
rendelet

a

jegyzokonTt 2la szitmt mell6klete

3. Napirend

Javaslat sz dtkeztetds nyersanyagkdltsdgeirol 6s tdritdsi dijrir6l sz6l6 rendelet megalkot6s6ra

Sirakv Attila pol,r6rmeste r elmondta , hogy a napirendhez kapcsolod6 eloterjesZdst a meghivoval
egyiitt mindenki megkapta, Sflanulm6nyozhatta (3,szimri mell6klet ). A tdritdsi dijat a fennlart6
t6rgy6v dprilis 1-j6ig rillapitja meg. A tdritesi dij Osszege nem haladhatia meg a szolgaltat6si
dnkdlts6get. Cserh6tszentiv6n OnkormSnyzata jelenleg hatilyos rendeletet 2018-ban alkotta meg,
azonban jogszab6lyi kdtelezettsdgnek eleget tdve feltilvizsgrilja azt.
A polg6rmester elmondta azt is, hogy a rendelet 1. sz.irnir mell6klet6ben szerep16 szoci6lis 6tkezds 6s
eb6dkihordiis szem6lyi t6rit6si dija v6ltozatlan marad.

A polgarmester k6rte

a k6pvisel6k 6szrev6teleit, hozzhsz6llsail a napirendi ponttal kapcsolatban.

k6pvisel6-testiilet tagjai egyet6rtettek a polg6rmester el6terjeszt6s6vel es egyhangrilag
szavazalial - az alitbbi rendeletet alkotta:

A

- 5 igen

Cscrhitszentivin Kiizs6s Onkormin Yzata K6 DYisel6- testiilet6nek
3t2019.(IV.26.) tinko rminvzati rendelete
az 6tkeztet6s nyersanyagktilts6gei161 6s t6rit6si diji16l
rendelet
,1.

a

jegyzok dnyv 3la

szAm(s

mell6klete

Na ircnd

Javaslatah6zisegitsdgnyiljtisonk6lts6g6rol6st6rit6sidij616lsz6l6rendeletmegalkotas6ra
kapcsol6d6 eloterjeszt6st a meghiv6val
ira kv Att ila po ls6rmester elmondta, hogy a napirendhez
(4. sz:imri mcll6ldet)'
egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatta
kell alkotni a h6zi segits6gnyirjtiis ainkirlts6 gdrol ES
rendeletet
korminyzaii
Jogszabily irja elo, hogY cin
jogszab6lyi eloir6soknak te sznek cleget
t6rit6si dijer6l. A rendelet el fogadfsSval a
S

A polg6rmester k6rte

a

ponttal kapcsolatban'
k6pviselok 6szrevdteleit, hozzlszollsait a napirendi

polgirmester eloterjeszt6s6vel'
A k6pvisel5-testiilet tagjai egyet6rtettek a

A k6pvisel6-testiilet egyhangirlag

-

5 igen szavazattal

.

az alabbi rendeletet alkotta:

et6nek
Kti zs6s Onk 0rma nYZata K 6nvisel6- tcstii
I v.25. on kormin Z ti r cndelete

C serh 6tszentiv 6n
412019

-

a

hizi segits6gnl tjt6s

rendelet

a

iinktilts6g6161 6s t6rit6si

dij:irrll

jegyzoktinyv 4/a sz6mLl mell6klete

5. Napirencl

A falugondnoki szolgSlat

ds a hSzi segitsdgnyirjt6s szakmai programj5nak elfogadiisa

Sirakr Attila poludrrnester clmonclta , hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjesaest a meghiv6val
egyiitt mindcnki megkapta,6ttanulm6nyozhatta ( 5. sz{mri mell6klct ). A falugondnoki szolgiilat
szakmai programjat (6. szimf mell6klet) - melyel a k6pvisel6-tesliilet 2010-ben fogadott el valamint a h6zi segits6gnyrijt6s szakmai programjdt ( 7. szimri mell6klet) - mely,et a kepvisekltestiilet 2015-ben fogadott el a N6grid Megyei Korminyhivatal Ilat6s6gi Fooszt6ly Szociilis 6s
Gyrimtigyi Oszt6lya, valamint a Szoci6lis ds Gyermekv6delmi F6igazgat6sig hat6sigi ellenrirzdse
sorln feltdrt hidnyossiigok mialt sziiks6ges m6dositani. Jogszab6ly v5ltoz6sok tdrt6ntek, melyet a
szakmai programok elk6szitdsekor fi gyelernbe kellett venni.

A polg6rmester k6rte

a kdpviselok 6szrev6teleit, hozz6sz6l6,sait a napirendi ponttal kapcsolatban

A k6pviselo-testiilet tagiai egyetdrtettek a polgirmester el6terjesadsdvel

A Kdpvisel6-testiilet

egyhangriilag

-

5 igen szavazattal

-

az alibbi hat6rozatot hozta:

Cserhdtszentivin Ktizs6e Onkorminyzat K6nvisel6-testiilet6nek
I l/2019.(1V25.) sz{mf hatfrozata
a falugondnoki szolgilat szakmai programjinak elfogadisd16l
Cserhritszentiv6n K6zs6g Onkormiinyzata K6pvisel6-testtllete rigy hatrirozott,
hogy Cserh6tszentivrin falugondnoki szolgalat szakmai programj6t a csatolt 6.
szimi mell6klet szerint elfogadja.

A k6pviselo-testiilet

felhatalmazza a polgirmestert, hogy a tesliilet d6nt6sdr<il
6rtesitse A N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal Hat6s6gi FoosztSly Szoci5lis 6s
Gy6miigyi OsztalySt ( 3100 Salg6tarj6n, Rdk6czi [t 36.) 6s a tov6bbi sziiks6ges
int6zked6seket tegye meg.

Hatdrid<i: 6rtelemszeni
Felel6s: Siraky Attila polgrirmester

A K6pvisel6-testiilet egyhangfiag - 5 igen szavazattal - az al bbi hatirozatot

hozta:.

Cserhitszentiv{n Kiizs6s Onkorminyzat K6pvisel6lestj!!e!t6nek
1/201 9,(M5.) szrimri h4tiroz3ta
a hrizi segits6gny(jtris szakmai programjrinak elfogad6s616l
Cserh6tszentiviin K<izs6g 0nkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete rigy hatiirozott,
hogy Cserh6tszentivrin hAzi segitsdgnytjtes szakmai programjAt a csatolt 7.
szimri mell6klet szerint elfogadja.

A kepvisel6{estiilet

felhatalmazza a polgrirmestert, hogy a testiilet dctnt6s6r6l
6rtesitse A N6grrid Megyei Korm6nyhivatal Hat6segi F6osztrily Szoci6lis 6s
Gy6miigyi Osillllyat ( 3100 Salg6tarjrin, R6k6czi rit 36.) 6s a tov6bbi sziiks6ges
int6zked6seket tegye meg.

6

atiiridti, : drtelemszer(r
Felelos: Sirak-v Attila polgdrmestcr
LI

(r. Nap irend

Javaslat az Onkorrn6nyzat 2019. dvi kcizbeszerz6si teru6nek elfogad6sdra

Sirakv Attila Dolsrrmester elmond ta, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjesztest a meghiv6val
egytitt mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatta (8. sz6mi mell6klet).
Jogszabiily szerint az adott 6v m6rcius 31. napjSig kell elfogadni az OnkormSnyzat kcizbeszerz6si
tervdt. Ennek a kotelezettsdgiiknek tesznek most eleget.

A kozbeszerz6si terv 6vk6zben m6dosithat6.
Elmondta aa is, hogy a Magyar Falu Program pilyivati kiir6sok keret6ben a Rik6czi r'it fcliiitdsdra.
illetve a halottash 62 feltjlt sfua, el6tetoj6nek 6pit6sdre sz6nd6kozik az 6nkorm6nyzat pdlyizni.
A pofg6rmester k6rte a k6pviselok 6szrevdteleit. hozzisz6llsait a napirendi ponttal kapcsolatban

A kepviselo-testtilet tagiai egyet6rtettek a polg6rn.rester eloleieszt6sdvel
A kdpvisel6-testtilet egyhangrilag

-

5 igen

szavazattal az aldbbi hat6rozatot hozta

CscrhitszentivSn Kiizs6g Onkorminyzat K6pyilel6:!esli!!q!t4ek
l3/2019.(IV.25.) szimI hat6rozata
2(119. 6vi kiizbeszerz6si ten'rtil
Cserhdtszentiv6n Kdzsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete, mint dijntdshoz6
testiilel a kdzbeszerzdsekr<ll sz6l6 2015. 6vi CXLIII. ttirv6ny 42.{-a alapjdn az
Onkormrinyzat, mint aj6nlatk6ro itltal 2019. 6vben lefolyatand6 krizbeszerzdsi
elj6r6sok dves tervdt a 8. szrimri mell6klet szerint j6vehagyja.

A

a polgermestert, hogy az esetlegesen
fejlesztdseket
k<jzbeszerz6ssel 6rintett
beruhrizrisokat kis6rje figyelemme[.
k6pvisel6-testtilet megbizza

Felel6s: Siraky Attila polgrirmester
Hat6rid6: folyamatos
7. Napirend
Javaslat a N6gr6d Megyei Katasztr6favedelm i lgazgat6s6g Salg6tarj6ni Katasztr6fav6delmi
Kirendelts6g6nek 20 I 8. 6vi tijdkoztat6jinak ellogadrisira

Siraky Attila polg6rmester elmondta, hogy a napirendi ponthoz tartoz6 el6terjesztdst ( 9. szimri
mell6klet ) a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, ittanulm6nyozhatta.
A polgSrmester ismertette a N6gr6d Megyei Katasdr6fav6delmi lgazgat6sig Salg6tarjrini
Katasar6fav6delmi Kirendeltsdge 2018. tev6kenys6g6r6l sz6l6 6jekoztal6t, melyet javasolt
elfogadisrira a K6pvisel6-testi.iletnek.
K6rte a jelenl6vok 6szrevdteleit, hozzS,sz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban

A k6pviselo{estiilet tagjai egyet6rtettek a polg6rmester eloterjeszJ6sdvel.

7

A

kdpvisel<!-testiilct tagiai eg),e16rtettek a polg6rrnester cloterjesads6vel ds egl,hangrilag
- az aLlbbi hatlrozatot ho71a:

szavazattal

- 5 igen

Cscrhf tszentivrin Kiizs6g 6nk orm{nvzata K6nvisel6-tcstiilct6nek
1,1/201 9.OV.25.) szrimf hatirozata
Ntigrid Mcgl'ei Kataszt16far'6delmi Igazgattlsrig Sal96tarj{ni Katasz(rrifar'6delmi
Kirendelts6ge 2018.6r'i ter'6kenvs6g616l szril6 trlj6koztat6 elfogadisrirril
Cserh6tszentivfn Kozsdg Onkorrrinyzata K6pviselo-testti Iete igy hat6rozott. hogy a
csatolt 9. sz6mri mell6klet szerint elfogadja a N6grid Megyei Katasztr6fhv6delmi
lgazgatosrig Salg6tarj6ni Katasztr6fav6dchni Kirendeltsege 2018,6vi tcv6kenvs6g616l
sztil6 tij6koztat6t.

A kdpvisel6-testiilet felhatalmazza a polgirmestert, hogy t6j6koztassa a N6gr5d
Megyei Katasar6fav6delm i Igazgat6s6g Salg(rtaririni Katasar6fav6delmi
K irendeltsdg6nek kirendelts6g-vezet6j6t a

testiilet d<jnt6s6r6l, 6s a tovebbi sziiksdges

int6zked6seket tegye meg.

Hatilrid6: 6fielemszerli
Felelos: Siraky At1 i la pol-t5nncster
8.

Nlpirend

Javaslat a Priszt6i Hivatfsos Tfizolt6-parancsnoks6g 2018 6vi tevdkenys6g6rcil sz6l6 beszimol6
elfogadiisiira
Sirakv Attila polgdrmester elmond ta, hogy az el6z6 napirendi ponthoz hasonl6an a napirendi ponthoz
kapcsol6d6 el6terjeszt6st a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatta ( 10. sz6mri
mell6klet ). A P5szt6i Hivat6sos Tiizolt6parancsnoksSg 2018. 6ves tev6kenys6g6nek besz6mol6j6hoz
kiil6nosebb hozz.lfrizn i val6ja nincs.
A polg6rmester elmondta azt is, hogy a megkiilddtt kis6r<j lev6l szerinl a kirendelts6g vezet6 kdrte,
hogy a napirendi pontok t6rgyaliisira klildjenek neki meghiv6t annak 6rdek6ben, hogy sz6beli
kieg6szit6st tudjon tenni a beszimol6val kapcsolatban. A polgSrmester szerint a t6j6kolat6k ritfogoan
lartalmaztik a20l 8. 6vi tev6kenys6giiket, ez6rt nem ig6nyelt6k a sz6beli trj6koratSst
K6rte a jelenl6v6k 6szrev6teleit, hozzitsz6lisait a napirendi ponttal kapcsolatban

A kdpvisel6-testii let tagiai egyet6rtettek a polg6rrrester eloterjeszt6s6vel.
A kdpviselo-testtilet egyhangrllag

-

5 igen szavazatlal az alSbbi hatirozalot hozla

Cserh6tszentiv{n Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
15/2019.(IV.25.) szimt hatlrozata
a Piszt6i Hivatisos Tiizolt6parancsnoks6g 2018. 6ves tev6kenys6g6r6l szt6l6
beszimoki elfogadisi16l.

Igy hat6rozott. hogy a
P;irszl6i Hivatisos Trizolt6-

Cserh6tszentiviin Kdzs6g Onkorrrinyzata Kdpviselo-testiilcte

csatolt 10. szimri mell6klet szcrint elfogadia

a

parancsnoks;ig 20 I 8. 6ves tev€kcny's6,q6rol sz6l6 besz5molojdt.

A kepvisel6testiilet felhatalmazza a polgArmestert, hogy t6j6koaassa a N6grrid Megyei
Katasztr6fav6delmi lgazgat6srig Salg6tarj6ni Katasztr6fav6delmi Kirendelts6g6nek
kirendelts6g-vezetSjdt a testiilet ddnt6s6r6l, 6s a tovibbi sz0ks6ges int6zked6seket
tegye meg.

8

Hat6rido: 6rtelenrszerii
Felelijs: Sirakl AtIila polgarmester
7. Napirend

Egyebek

Dr. Fon6si Ottok6r haziorvos javaslata, k6rese

Sirakv Attila pol96rmester elnrond ta, hogy Dr. Forriisi Ottokiir haziorvos k6r6ssel fordult a kdpviselotestiiletek fel6 (11. sz:imri mcll6klet), miszcrinl lehet6s6g van a Magyar Falu Prograrr keret6n beltil
p|lyizatot benytjtani megldvci orvosi rendelo lelijit6srira, h6szigeteldsdre nyil6sz6r6 cser6j6re, f[itds
korszerlisit6sdre, tov6bb6 rij orvosi lak5s 6pit6s6re. A pilyizathoz cinero nem kell. Arra kdri a
k6pviselo-test0letet, hogy t6rgyalj:ik meg, ds tdmogassSk a prily6zat benyijtAsrit.
A polg6rmester elmondla azt is. hogy az 6piilel hat 6nkorminyzat tulajdoniban van. Cserhitszentivin
tulajdonr6sze 7112. lla pilyiznak akkor az orvosi rendeltit fenn kell tartani 15 6vig. A testiiletnek
ennek fi gyelembevdtel6vel kel I drintenie.

K6rte a kdpviselok dszrev6leleit, hozzSsz6lAsait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A

k6pviselo-tcsttlel tagjai egyetdrtettek abban, hogy a tribbi dnkormdnyzat rnondjon
tulajdonrdszdrol, is akkor fontol6ra veszik a pdlyiizat benyiljl6srt.
A k6pvisel6-testiilet egyhangilag

-

5 igen

le

a

szavazattal az al6bbi hatSrozatot hozta:

Cscrhitszentiv{n Ktizs6g Onkorminyzata K6pviselii-tcstiilet6nek
I 6/20 I 9.(1V.26.) sz:imri hatirozata
Dr. Forrisi Ottokir k6r6s6\.el kapcsolatban
Cserh6tszentiv6n Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete, rigy hat6rozott, hogy
a Magyar Falu Program keret6n beliil abban az esetben fontol6ra veszi megl6vo orvosi
rendel6 fel[jit6sira, h6szigetekds6re nyiliszlr6 cserdj6re, ftit6s korszeriisit6s6re,
tovribbri [j orvosi.lak5s 6pit6s6re p|lyivat benyi4titsrit, ha Als6told, Bokor, Fels6told
Gardb ds Kutas6 Onkorminyzalok lemondanak a tulajdon rdsziikrol.

A

k6pviselo-testtilet felhatalmazza a polg5rmestert, hogy tSj6koaassa Dr. Fom5si
Ottok6rt a testtilet d6nt6s6vel kapcsolatban 6s a tovribbi sziiks6ges intdzked6seket
tegye meg.

Hat6rido: folyarnatos

Felel6s:

Siraky Attila polg6rmester

T<ibb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, 6szrevdtel nem hangzott el, a polgirmester tir megkdszdnte az
aktiv rdszv6telt, s az iil6st bezdrta.
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Cserh6lszentiviin Kcizsdg Onkornr6nyzata

i066 Cscrhatszent ir 6n Kossuth utca

I

,*

Telefon: (32) 3 82-056
Fax: (3 2) 382-026
e-mai I :csivan.korjegyzoseg@gmai l.com

Mcghirri
MagyarorszSg helyi 6nkorm6nyzalair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. torv6ny 45. $-6ban foglaltak
alapjiin Cserh6lszentiviin Kdzsdg Onkormdnyzata Kepviselo-testiiletdnek iil6sit

2019. 6nrilis 25. nanifn csiitiirtiikiin)

1

1.00

rlrira

a Kultirrh6z kisterm6be (3066 Cserh6tszentivdn, Kossuth utca 31.) 6sszehivom.

Napirendi iavaslat:
1

.

Polgirmester besz6mol6ja az elmill testiileti iilds 6ta tdrtdnt esem6nyekrol
Eloterjeszto: Siraky Attila polg5rmester

2.

Javaslat a telep0l6si temogat6sokr6l, a szem6lyes gondoskod6st nyrijt6 szoci6lis
gyemekj6l6ti ell6t6sokr6l sz6l6 412016.(YIll.29.) dnkorm6nyzati rendelet m6dosit6s5ra
Eloteriesao: S iraky Attila polgSrmester

3.

Javaslat sz 6tkeretds nyersanyagk6ltsdgeirol 6s tdrit6si d{jdr6l sz616 rendelet megalkotrisira
Illoterieszto: S iraky Attila polgSrmester

4.

Javaslat a

hizi

segits6gnyirjtrlLs <ink<iltsdg6rol 6s t6rit6si dij616l sz6l6 rendelet megalkot6s6ra

El6teriesa6: Si raky A11ila polgdrmester

5.

A falugondnoki szolg6lat ds a h6zi segitsdgnyirjt6s szakmai programjinak elfogadisa
Irloterieszto: S iraky Attila polgSrmester

6-

Javaslat az Onkorm6nyzat 2019. 6vi kcizbeszerz6si tervdnek elfogadSs6ra
E.loteriesa6: Si raky Attila polgSrmester

7.

Javaslat a N6gr5d Megyei Katasztr6fav6delmi Igazgat6sSg Salg6tarj6ni Katasztr6fav6delmi
Kirendelts6g6nek 201 8. 6vi tej6koztat6jinak elfogadiisira
Eloterieszto: Sirak y Attila polgermester

8.

Javaslat a P6szt6i Hivat6sos Trizolt6-parancsnoks6g 2018. 6vi tev6kenys6g6rol sz6l6
beszamol6 elfogadris6ra
E,loterieszto: Si raky Attila polgirmester

9.

Egyebek

Megjelen6s6re, aktfv kdzremtiktid6s6re feltdtlen sz6mitok.

Cserhftszentiv5n, 2019. 6prilis
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Cserhdtszentivrin Kdzsdg 0nkorm6nyzata Kdpviselo-testiiletdnek
2019. 6prilis 25. napjdn megtartott tesliileti iit6s6r6l

Siraky Attila polgiirmester
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Tan6cskozrisi ioeeal meehivottak
dr. Turza Csaba J6zsefjegyzo
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Onkormiinyzata

f 066 CserhAtsz-cntivin , Koss uth ulca l.
Telefon: (32) 382-056
Fax: (32) 382-026
e-mail:csivan.korjegyzoseg@gmai l.com

'I'rirry: Cserhritszentiv{ni Kirendelts6g fenntartilsa
Iktat6sz6m: CSE/.4?0.: 4.12019

Tisztelt Aljegrz6 Asszony!
Mint Mftrasz6l6si Ktiztis 6nkormf nyzati
Hivatal Cserhrltszentivrini Kirendelts6g vezetdj6nek

Jelezni szeretn€m, hogy 2019. 03. I8. napjdt6l a Cserhiitszentivan Kossuth utca I szim alatli
kirendelts6g mr.ikddes6hez sziiks6ges el6finanszirozisi kifizetdseket. mint Siraky Attila
Cserhritszentiv6n polg6rmestere telj es m6rtdkben le6llitom.
Mind addig, mig Bokor, Fels6told, Gar6b 6s Kutas6 telep0l6sek dnkormdnyzatai
marad6klalanul nem fizetik meg Cserh6tszentiviin <in1,:orm6nyzatanak val6 teljes mdrt6kii
h{trddh*at / ad6ss6gulat. TehAt hatArozaian idilre!
Esetleges mriktid6s k6ptelehsdg eset6n 6tadom az el6finansziroziisi lehet6s6get M6trasz<ilos
gesztor telepiil6snek, mivel Cserhdtszentivrin dnkorm6nyzalinak a k<iltsdgvet6se a
tov6bbiakban nem birja el.

ViiLrom tisztelet teljes v6laszat!

Cserhdtszentivrin, 20 1 9.03. 1 8.

Tisztelettcl:
S

pol

t- o.o-'*ut

qilldtj

Cserhitszentiv:in Ktizs6s Onkorminyzata K6ovi sel6-tcstiilet6nek
.....12019. OV.......) tinkormin yzati rendelct-tervezete
A telepiil6si timogatisokr6l, a szem6lyes gondoskodist nyrijt6 szociilis 6s gyermekj6l6ti
ell{tesokr6l sz6l6 4/2016.(VIII.29.) tinkorm:inyzati rendelet m6dositisir6l
CserhStszentiv6n Kcizs6g Onkorm6nyzatiinak K6pviselo-testiilete
az Alaptdwdny 32. cikk (1) bekezd6s a) pontjiban, valamint a Magyarorszig helyi
6nkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. lorv6ny 13.$ (1) bekezd6s 8a. pontjSban meghatirozott
feladatkor6ben eljirva a ktivetkez6ket rendeli el:

l.s

Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkomrinyzata Kdpviselo-testiilet6nek a telep016si t6mogat6sokr6l, a
szem6lyes gondoskoddst nytjt6 szoci5lis ds gyermekj6l6ti elldtisokr6l s2616 412016.(Y lll.29.)
dnkormenyzati rendelet6nek (tovribbiakban: R.) I 1.$ (2) bekezd6se az alSbbi ponttal eg6sziil ki:

,,llSO fl

egtdb szocidlis 6s gyermekj6l1ti alapszolgdltatdsok biztos[tdsdban val6

kdzremiikddis"

2.$

AR.

az al6bbi 12. $-sal eg6sziil ki,6s az eredeti 12.S-21.S szttmozisa l3.Q-22.$-ra

viiltozik:

,, 12 $. A falugondnoki szolgiltatcist a kdpttisel6testiilet ingyenesen biztositja"

3.S

Ez a rendelet a kihirdet6sdt koveto napon l6p hat6lyba 6s a hat6lyba l6p6st kdvet6 napon
veszl t.

Siraky Attila sk.
polgSrmester

Dr. Turza Csaba J6zsef sk.
jegyzo

hatalyit

Ala n,ilLt't"U

Cscrhitszentivin Ktizs6s Onkormi nvzata K6pviscl6-testiilet6nek
2/2019. (lY .26\ tinkornr:in vzati rendclct
A telepiil6si timogatisokr6l, a szem6lyes gondoskod6st nyrijt6 szociilis 6s g"vermekj616ti
elLitisokr6l sz6t6 4/2016.(VlII.29.) iinkorm6nyzati rendclct m6dositisirril
Cserh6tszentiv6n Kozsdg Onkormdnyzat6nak Kdpviselo-testiilete az Alaptrirveny 32. cikk (l ) bekezdds
a) pontjiiban, valamint a Magyarorszig helyi cinkorm6nyzalair6l sz6l6 201l. dvi CLXXXIX. tcjrvdnv
1 3. $ ( I ) bekezdes 8a. pontjriban meghatirozott feladatkijrdben eljSn a a kdvetkezoket rendeli el:

rs

CserhAtszentiv6n Kdzseg Onkormiinyzata K6pvisel6-testiiletdnek a telep0l6si trimogat6sok16l, a
szem6lyes gondoskodSst nyfrjt6 szoci6lis 6s gyermekj6leti ell6tdsokr6l sz6l6 412016.{Ylll.29.)
6nkorm6nyzati rendelet6nek (tovfbbiakban: R.) I l.$ (2) bekezddse az aliibbi ponttal egdsziil ki:

,,ll

S (2.)

f) egyib szociilis ds

gT,ermekjildti alapszolgdltatdsok biztosititsltban val6

ki)zremiiki)dds "

2.S

AR.
,, l2

3.S

$.

az al5bbi 12. $-sal eg6sziil ki,6s az eredeti 12.$-21.$ szbmozisa 13.$-22.$+a vSltozik:

Afalugondnoki szolgdltatdst a kipviseli-test let ingyenesen biztositja"

Ez a rendelet a kihirdet6s6t kdveto napon l6p hat6lyba 6s a hat6lyba l6p6st k<ivet6 napon hat6ly6t

veszti.
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Cscrhitszentivin Ktizs6p 6nkormin vzata K 6 n viscl<i- tes t ii let 6 n c k
......./201 9.(1V........ ) iinkorminvzati rcndelct-tervezetc
az 6tkeztet6s nyersanyagkiilts6gei161 6s t6rit6si

diji16l

Cserh6tszentivin Krizsdg Onkorminyzata K6pvisel6-testiilete a szoci6lis igazgatiisr6l ds szoci6lis
ellStrisokr6l sz6l6 1993. dvi III. t<irv6ny (tov6bbiakban: Szt.) 92.$ (l) bekezdds6ben, kapott
felhatafmazds alapjin az Szt. 59. $ (l) ds 62.$ (l) bekezd6s6ben, meghatirozott feladatkdrdben elj6rva a
kdvetkez6ket rendeli el.

l.$
Nyersanyagktilts69 (norma)

(1) Szocirilis 6tkez6s I adagrajut6 nyersanyagkOltseg6nek AFA-val emelt dsszege 0 Ft/nap.
Az cinktiltsdg a 2. szdm mell6kletber keriilt meghat6rozisra.
2.$

T6rit6si diiak
(I

) Az 6tkez6st ig6nybe vev6k 6ltal fizetendo napi t6rit6si dijak:

a)

A szociatis 6tkez6s szemdlyi t6rit6si dija az l. szdmi mellikletben rnegh^tfirozotjovedelmi
kateg6ri6k szerint meg6llapitott dij.
3.S

Zi16 rendelkez6s
A rendelet kihirdetdse napjdn l6p hatrilyba
4.S

Kozsdg 6nkormilnyzata
Jelen rendelet hatrlLlyba l6p6s6vel egyidejfileg hat5ly6t veszti Cserh5tszentivan
t6rit6si dij6r6l sz6l6 3/2018 (IV l0 )
K6pviselo-testiilet6nek az 6tkeaet6s nyersanyagktilts6geir6l 6s

6nkorm6nyzati rendelete.

Cserhitszenl iv6n, 2019. aprilis

Siraky

Attila

polg6rmester

sk.

...

'

dr. Turza Csaba J6zsef sk

jegyz6

l.szdmu nrclieklet

A szociiilis dtkezds

Kateg6ria

Jdvedelemkate96ri6k

28.500 Ft alatt

1I

28.500

IV.

AZ

jdvedelme alapjdn

I

I

6s ebddkihord6s szem6lyi tdritdsi

.000

dija

elliitott havi Afiival

ndvelt szemilyi t6rit6si
dij (Ft/adag)
125

F1

Fr

40.000 Ft koziitt

170 Ft

-

60.000 Ft kozdtt

420 Ft

F1

.000 folott

465 Ft

Megjegyzds: az <isszegek ajelenleg alkalmazott diiat mutatj6k,6s ehhezj<in mdg 20 Fr/nap
sz6llft6si

dij.

2. sz6mt mell6klet
Szoci:ilis 6tkeztet6si dij alapja

Onkiilts6esz6mit:is

KIADAS
2018. 6vben az 6tkeztetts teljes ktilts6ge
0
- Szem6ly juttat:is
- Szoc. hj.
0
V6s6rott 6lelmiszer + AFA alapja (2018. evben

teljesiilt):

0 Ft

0Ft

6sszesen:

BEVETEL

0Ft

2018. 6vi bev6tel (6llami tiimogatiis)

Ell6tottak szima2019.6vre tervezett 0 fo 251 dtkez6si nappal
OFt l25l6tkez6si nan

=

0 Ft/nap

l0 t5 - 0 Ft/nap/f6.

.lct kLt|I-LW

Cscrhitszcntivin Ktizs6q

kormi n vzata K6 nvi sel6-testii let6n e k
3/2019.(IV.26. ) tinkorminvzati rcndclcte
az 6tkezt€t6s nycrsanyagktilts6gci16l 6s t6rit6si diji16l
On

a

szociSlis igazgat6sr6l 6s szoci6lis
ell6t6sokr6l sz6l6 1993. dvi III. tiirvdny (tovribbiakban: Szt.) 92.$ (l) bekezdds6ben, kapott
felhatalmaz6s alapjin az Srt. 59. $ ( 1) 6s 62.$ ( 1) bekezd6s6ben, meghat6rozott f'eladatktirdben elj6rva a
Cserh6tszentiv6n K<izsdg Onkormiinyzata K6pviselo-test0lete

kcivetkezoket rendeli el.

l.$
Nyersanyagktilts6g (norma)

(l)

Szoci6lis 6tkez6s

I adagrajut6 nyersanyagktilts6gdnek AFA-val emelt tisszege

0 Ft/nap.

Az 0nk<ifts6g a 2. szdmi mel16kletben keriilt meghat6roz6sra.
2.S

T6rit6si diiak
(

1) Az dtkezdst igdnybe vevok 5ltal fizetendo napi t6rit6si dijak:

a)

A szocirilis dtkezds szemdlyi tdritdsi dija az l. szdmi nrcllikletben meghatirozott j 6vedelm i
kateg6ri6k szerint me96llapitott dij.
3.$

Zi16 rendelkez6s
A rendelet kihirdet6se napj6n l6p hatrllyba
1.S

Jelen rendelet hatrilyba l6pes6vel egyidejiileg hatrilyit vesai Cserhdtszentiv6n Ktizseg Onkormdnyzata

K6pviselo-testiilet6nek az 6tkeztet6s nyersanyagkdlts6geir6l 6s t6rit6si dijri,r6l sz6l6 3/2018.(lV.l0.)
tinkorm6nyzati rende lete.

Cscrhltszentiv

si

2019. 6prilis 25.

Attila

dr. Turza

pol96rmester
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ffi
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a

ba J6zsef

l.szhrnt melleklct

A szociSlis 6tkez6s

Kateg6ria

II,

III.
IV,

6s eb6dkihordSs szemelyi t6rit6si dija

Jdvedelemkategori6k az ell5tott havi atlagos Afdval ncivelr szem6lyi tdrit6si dij

alapjiin
28.500 Ft -ig
28.501 Ft 40.000 Fl kirzcitt
40.001 Ft 60.000 Ft ktirdu
60.001 Fl fttldn

,jcivedelme

(Ft/adag)
325 Ft
170 Ft
420 Fl

465 Fl

Megjegyz6s: az <isszegek ajelenleg alkalmazott dijat mutatjek, 6s ehhezjdn m6g 20 Ft/nap szellit6si

dij.

2. szitmt mell6klet
Szoci:ilis 6tkeztct6si dij alapja

Onkiilts6eszf mit:is

KIADAS
6tkeztet6s tcljes ktilts6ge
2018. 6vben
^z
- Szemdly
0
- Szoc.
0

juttat6s
hj.

Vdsiirolt 6lelmiszer + AFA alapja (201 8. 6vben

teljesiilt):

0 Ft

0Ft

0sszesen:

BIiVETEL

0Ft

2018. 6vi bev6tel (rillami t6mogatris)

Elldtottak sz6ma2019.6vre tervezett 0 fo 251 dtkezdsi nappal

0['t / 251 6tkez6si nan

= 0 Ft/nan I 0 16 :

0 F t/narr/f6.

h

L ,LLp.!l4w

Cserhitszentivin Ktizs6g Onko rmi n vzata K6pvise16-testiilet6nek
..t2 019 I
) on k orminvzali re n d el et- le rvcze te
a hrizi segits6gnl,[jtris tinkiilts6g616l 6s t6rit6si di.iri16l

Cserh6tszentiv6n K6zsdg Onkormrinyzata Kdpviselo-lesttilete

ell6tisokr6l sz6l6 1993. dvi

III.

a szoci6lis igazgatisr6l 6s

trirvdny (tovSbbiakban: Szt.) 92.8

(l)

szociAlis

bekezddsdben, kapott
felhatalmaz6s alapjin az Szt. 59.$ ( I ) 6s 63.$ ( I ) bekezd6s6ben, meglratArozott feladatkdrdben elj6rva a
kovetkezoket rendeli el.

1S

Onkiiltsi'g
(l ) A hazi segitsdgnytjt6s I f6re jut6 6nkiilts6g6nek

segit6s:

585,73 Fr/6ra

gondoz6s:

9'7

Osszege

6,21 Ftl6ra

Az dnk6hs6g az 1. szdmi mellikletbez keriilt meghatirozisra
2.S

T6rit6si dijak
(

l)

A hrizi segitsdgnyijt6st ig6nybe vevok 6ltal fizetendo napi t6rit6si dijak:
a) A hizi segitsdgnyrljtast az Onkorm6nyzat t6rit6smentesen biztositja

3.S
2616 rendelkez6s

A rendelet kihirdet6se napjrin l6p hatilyba.

Cserh6tszentiv6n. 2019. dprilis ...

Sirakf Attila sk.
polg6rmester

..

....

dr. Turza Csaba J6zsefsk.

jegyzo

HAzr sEciTsrcNyulrAs csBRnArszpNrrvAu ONror-rsnc
2019.

Feladatalapri trimogat{s

:

Ft
Ft -

szem6lyi gondoziis:

4x3l0.t)00

szocirilis segitds:

1x25.000

I.i20.000,- Ft
75.000.- Ft

Bev6tcl iisszesen:

l

KiadIs

3.1-36.-115,-

tisszescn:

2019. 6vi tervezett

395.000,- Ft

Ft

ellitotti l6tsz6m: 3 fo segitds, 5 f6 gondoz6s,

2019.6vi gondoz6i l6tsz:lm:

1

<jsszesen: 8 fci

fo

2019. 6vi gondoz6si 6ra: I gondoz6n6 x 251 x 8

:

2008 6ra

Segit6s 6s gondoz{s megosztisa:

Segit6s:

2008x0,375:

3:8:0,375

Gondoz6s: 5:8-0.625

0,7 53 6ra

szociiilis segit6s

2008x0,625-1 ,255 6ra szoci6lis gondozS,s
2.008 6ra

6sszesen:

(Feladatalapri t6mogat6s megbont6sa:

Segitds:

3 fo x 25.000

Gondoz6s:

5 f6 x 330.000

:0,753

=

99,6 fo l6ra

: 1,255:1314,7 fol 6ra

Osszesen:

1414,3 fo

I ora)

6nktilts6g:
Segit6s: 3. 1 36.41 5 Ft : 2008 6ra

:

1

561,95 FU 6ra x 0,37 5

:

Gondoz6s: 3.136.415 Ft : 2008 6ra =1561,95 Ft / 6ra x 0,625

585,73 Ft I 6ra

:

976,21 Ftl ora

hlc^-

u,i*;

Cs€rhitszentivin Ktizs6g Onkornrinvzata K6nvisclti-tcstiilct6nek
4/2 019.(IV.26. ) ii nko rm inr zati rendclete
a

hizi

segits6gnJ rij

tis iinkdlts6g616l

6s

t6rit6si dii{16l

Cserhitszentiv6n Krizs6g OnkormSnyzata K6pvisclo-testiilete a szoci6lis igazgatSsr6l ds szocidlis
ell6t6sokr6l sz6l6 1993. 6vi lll. tiirvdny (tov6bbiakban: Sz1.) 92.$ (l) bekezddsiben. kapott
I'elhatalmaziis alapj dn azSzt.59.$ (1) 6s 63.$ (l) bckezdds6ben, meghat6rozott feladatkdrdben eljdrva a
k6vetkezoket rendeli el.

l.$
Onktilts69
(

l) A h6Lzi segitsdgnytjtes I fore jut6
segit6s: 585,73 Ft/6ra
gondoz6s:

97 6,2

I

<inkdlts6g6nek osszege

Ft/ 6ra

Az <inkolts6g az 1. szimrt me dkletbez keriilt meghatArozAsra.
2.S

TIrit6si di.iak
(I

) A h6zi segitsdgnytjtest ig6nybe vevok Sltal fizetend6 napi t6ritdsi d{jak:
a) Ahi],]i segitsdgnyirjt6st az Onkorm6nyzat t6rit6smcntesen biztositja.

3.li
Z:i16 rendclkez6s

A rendelet kihirdet6se napjen I6p hatrilyba.

Cserhitszentivin, 20 I 9. riprilis 25.

:;Siral$/ Attila

ba J6zsef

dr. Turza

polgSnr.rester
n
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uAzr socirsrcNyurrAs cssRuArszrNuvAN oNror,rspc
ALAPJAN SZAMTTOTT INTEZMENYI TERITESI DIJA 20I9.

Feladatala pri t:i mo gat:is
szcmcll i gondoziis:

:

szocihlis scgites:
Ber'6tel tisszescn:

4x330.000 Ft -- 1.i20.000,- Ft
3x25.000 Ft
75.000,- Ft
1.395.000,- Ft

Kiadds iisszcsen:

3.136.4rs,- Ft

-

2018.6vi ellitott l6tszrim: 3 f5 segi16s, 5 f6 gondozris, cisszesen: 8 f6
2018. 6vi gondoz6i l6tszim: 1

16

2018. 6vi gondoz{si rira: I gondoz6no x 251 x 8 = 2008 6ra

Segit6s 6s gondozds megosztisa:

Segitds:

3:8=0,375

2008x0,3

Gondoz6s:

5:8=0,625

2008x0,625:1,255 6ra szoci6lis gondoz6s

75:

0,7

53 6ra szocirilis segitds

2.008 6ra

6sszesen:

(Feladatalapri t6mogat{is megbont6sa:

Segit6s:

3 f<i x 25.000 :0,753 = 99,6 f6 l,6ra

Gondoz6s:

5

fii x 330.000 :1,255= 1314,7 6ra

Osszesen:

1414,3 fo

I

ora)

Onkiilts6g:
Segit6s:3.136.415 Ft:2008 6ra= 1561,95 Ft/ 6rax 0,375 = 585,73 Ft/6ra
Gondoz6s: 3.136.415 Ft : 2008 6ra:1561,95 Ft / 6ra x 0,625 = 976,21 Ft/ ora
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El6terieszt6s
napircndi ponthoz
Cserh:itszentivrln Ktizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
201 9.

rlprilis ..........-6nl 6n tartandri iil6s6re

A Falugondnoki szolg{lat

6s a

Hrizi segits6gnyrijtris szakmai programjirril

El6terjeszt6 : Siraky Attila polgdrmester

Az el6terjeszt6st k6szitette: Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljcgyz6
Tisztclt K6pvisel6-testiilct!

A

N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal Hat6s6gi F6oszt6ly Szocirilis 6s Cy6mtigyi Osztrilya (
3100 Salg6tarj6m, R6k6czi rit 36.) 6s a Szocidlis ds Gyermekvedelmi F6igazgat6srig (1132
Budapest Visegr6di tt 49.) hat6srigi ellen<irz6st tartott CserhAtszentiv6n Kdzs6g
Onkormdnyzat6nril a Falugondnoki szolg6ltatiis es a Hini segits6gnyrljtds biztositesa teri.iletdn.
Az ellenorz6s felt6rt hianyoss6ga k6zdtt szerepelt a szakmai programok m6dositrisa.

A fentiek

ds a mell6klet alapj6n javaslom az alabbi hat6rozati javaslatok elfogad6srit:

1.)

Cserhitszentiv:ln Ktizs6s 6nkormrin yzata K6pvisel6-tcstiilet6nek
........12019.(W......) szimri hstirozata
A falugondnoki szolgSlat szakmai programjinak elfogadfsri16l
Cserh6tszentiv6n Kdzsdg Onkormiinyzata K6pvisel<i-testtilete rigy hat6rozott,
hogy Cserhritszentiv6n falugondnoki szolg6lat szakmai programj6t a csatolt
. . ... szrimri mell6klet szerint elfogadja.

A k6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy a testiilet dcintds6r6l
6rtesitse A N6grid Megyei Korminyhivatal Hat6sSgi F6osarily Szoci6lis 6s
Gyimiigyi Oszthlyit ( 3100 Salg6tarj6n, Rrik6czi tit 36.) 6s a tovibbi sziiks6ges
intdzked6seket tegye meg.

Hatrirido: 201. 6prilis16.
Felel6s: Siraky Attila polg6rmester

2.)

Cserh:itszentivin Ktizs6s 6nkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek
........12019.(1Y......) szr{mf hatirozata
A H:izi segits6gnyrijt:is szakmai programjrinak elfogadrisirr5l
Cserhiitszentiv6n Kdzsdg Onkormiinyzata Kdpvisel6testiilete tlgy hat6rozott,
hogy Cserhiitszentiv6n hazi segits6gnyrijt6s szakmai programj6t a csatolt .....
sz6mf melldklet szerint elfogadj a.

A kepviselotest0lel fclhatalmazza a polgiimeste(, hogy

a testtilel dcintds6rol
6rtesitse A N6grrid Megyei Kormdnyhivatal llatos5gi Fooslrily Szoci6lis es
Gyamilgyi Oszt6lyrit ( 3 100 Salg6tarjrlLn, R6k6czi il 36.) 6s a tovSbbi sziiks6ges
int6zked6seket legye meg.

Hatrirido: 2019. riprilis 16.
Felelos: Siraky Attila polgiirmester

Cserh6tszentivrin, 2019. 6prilis .......

Siraky Attila sk.
polgermester

6 a.. yLdk'W

Cserhr{tszentivrfn

F al ugondno ki s zolg dlot

SZAKMAI PROGRAM

Cserhf tszentivf n Kiizs6g On ko rmrl ny zata
3066 Cserhdtszentivin, Kossuth utca 1.

Cserhitszentivin Kiizs6g 6nkormdnyzata Falugondnoki szo196lat6nak
szakmai programja
Cserhritszentiv6n Ktizsdg Onkorm6nyzata K6pviselottestiilete a szociiilis igazgatrisr6l ds
szocirilis ell6t6sokr6l sz6l6 az 1993. 6vi III. rorvdny (a lov6bbiakban: Sar..) 60.g (l)-(6)
bekezd6sei. a szem6lyes gondoskodrist nyfijt6 szocidlis intizmdnyek szakmai leladatair6l ds
miikdddsijk felt6teleir6l sz6l6 112000. (1.7.) SZCSM rendelet 39. $ (l)-(9) bekezd6sei alapj6n
a teleptilds falugondnoki szolgdlatiinak szakmai programj{it az alitbbiak szerint hatarozza
meg.
A szakmai program a Cserh6tszentiv6n k<izs6g kdztgazgatini tertilet6n a falugondnoki
szolgdltatdsra terjed ki.
A lenntart6 Cserh6tszentiviin K<izsdg Onkormiinyzata (sz6khelye:3066 Cserh6tszentiviin,
Kossuth utca I .)

I.

r6sz

A falugondnoki szo196ltatds c6lja, feladata

A falugondnoki szol96ltatris c6lja Cserhdtszentiv6n telepiil6sen 6l6k 6letfelt6teleinek javit6sa,
a k<izszolgiltatiisokhoz val6 hozzdjttlits 6s a szociiilis alapelldtiisok ki6pit6s6nek el6segitdse, a

telepi.il6sek szolg6ltat6si funkci6inak b6vitdse, kdzdss6gfejleszt6s, valamint

a

jobb

6letminosdg el616se. Ig6ny szerint a kcizlekedisi szol96ltat6sokban val6 r6szv6tel.

A

falugondnoki szolg6lat az dnkormiinyzat rendelete, az 112000.(1.7.)SZCSM rendelet (a
tovribbiakban: SZCSM rendelet ) 39.$ (l)-(3) bekezd6sei, valamint a helyi sziiksdgletek
alapj 6n

L
L
A falu-

k6zvetlen, szem6lyes szolgriltat6sokat (ezen beliil alap- 6s kieg6szit<i feladatokat),
valamint
az cinkormiinyzati feladatok megoldris6t segit6 kdzvetett szolg6ltat6sokat v6gez.
ds

tanyagondnoki szolg6ltat6s az SZCSM rend. 39.{(6)bekezd6se szerint

a) sz6ltitrls,
b) megkeresds 6s
c) k<izdss6gi felleszt6s

szolgdltatdsi elemeket biaosil.

A szolg6[tat6s igdnybev6teldre jogosultak kdre:

!

A teleptil6sen 6letvitelszenien tart6zkod6 lakossrig, amely szoci6lis kdrtilm6nyei, ezen
beliil kora, eg6szs6gi 6llapota 6s egydb aktu6lis 6lethelyzete alapjrin alkalmilag vagy
tart6san jogosulttd vdlik a falugondnoki szol96ltat6s ig6nybev6tel6re.

A falugondnoki szolgriltatris valamennyi eleme t6rit6smentes

II.

r6sz

A telepiil6s lakossrigi sziiks69leteinek bemutatisa

2

CserhftszentivSn N6gr5d megye k6zep6n, a cserhril hegysdg eg,vik legszebb v6lgy6ben
Hollok6l mindijssze 8 km-re, a Cserh6t Natrirpark, a Kelel-Cserhrit T6jvidelmi Kdrzct ds a
Narura 2000 hril6zat reriilet6n taLilhat6 A telepiil6s 6sid6k 6ta lakott volt. A korny6k erdci,
legel6i, srfuiin fakad6 forr6sai mdr a legr6gebbi korokban is megilhel6st biztositottak az ift
dlok szdm6ra.
A teleptil6s koztiton 6rhet6 el, a 22-es utr6l Sz6csdnyn6l, a 21 utr61 P6szt6nil ke1l letirni.
Budapestt6l kb. 100 km-re helyezkedik el. A tcrmdszeti 6r16kek v6delm6t segiti, hogy ezen a
t6jon nincsenek nagyobb ipari tizemek, b6ny6k. A kdmydk levegdje tiszta, eg6szs6ges, a
vid6k kivril6an alkalmas a ker6kp6ros 6s gy6gy turizmus c6ljaira, kornyezete drintettlen.

Cserh6tszentiviin krizs6g kdzmiiell6tottsAga nem teljes, ugyanis nem 6ptilt ki
szennyvizcsatorn ahil6zal. A I e gtobb lak6sban hagyom6nyos fatiizel 6s van.
Cserh6tszentiv6n a Pisz1,5i Jar6shoz tartozik. Az tinkorm6nyzat ktizigazgal6si teriilete 10,66

ha.

A

Priszt6i J6r6s a Kedvezm6nyezett j6riisok besorol6s6r6l s2616 29012014.(XI.26.) Korm.
rendelet szerint, a j6r6sok komplex mutat6in alapul6 kedvezm6nyezetts6gi sorrendben a 96.
helyen szerepel, besoroliisa,, kedvezmdnyezett j6r6s " .
Ndoessds

A

telepiilds lak6inak szima2019. janu6r 1-6n:
akibbiak szerint alakul

1 1

1 f6, mely korcsoportos bontiisban

15-18

19-60

60 6v

6ves

6-14
6ves

6ves

6ves

feletti

1

7

)

51

48

0-2

3-5

6ves
1

az

Cserhritszentiviinon jellemz6 a lakossiig elcireged6se, magas a 60 6v feletti lakoss6g ar6nya.

A telepiilds mindazon neh6zsdgekkel szembesiil, melyek a t6rs6get jellemzik. Az aktiv kofli
lakoss6gb6l magas az 6lliiskeres6k, a ktilcinbdz6 rendszeres szoci6lis ell6t6sban r6szestil6k
arinya.

A k6zs6gben egy viillalkoziis miik<tdik, amely egydni v6llalkoz6s. A

kciz6gben termel6 iizem
nem miikddik, ipari tev6kenysd get v69zo, miikdd6 v6llalkoziis nem tal6lhat6.

A k6zs6g kdzleked6si kapcsolatai - A telepiil6sen sajnos nagy az ittmeno forgalom (kamionok
6s egy6b g6pj6rmrivek ), amely a sztik utak vdgett egyre nagyobb veszdlyfondst jelent az itt
616k szimira. A kdzs6gben 6l6k jellemz6en az aut6busz kdzlekeddst, saj 6t g6pjtumri
haszniilatiit veszik ig6nybe, a vastti kdzlekedds elhanyagolhat6.
A tdrs6gben Cserh6tszentiv6n ktizvetlen kcimyezet6ben jelent6s munkahellteremtds nem
val6sult meg. Az dnkorm6nyzat altal szervezell kSzfoglalkoztat6s nem jelentette 6s nem is
jelentheti a probl6ma megold6s6t.
C s e r hdtsze

ntivtin infr as trukturdl

is

j e I lemz6 i

rinkorm6nyzat a lehetos6geinek hatarai kdzdtt tcirekszik a min6l 6lhetobb k6zs6g
kialakit6sara. Sz6mos nagy beruhaziis val6sult meg a kcizs6gben. csapaddkvizelvezet6 6rkok
ki6pit6se, kultrirhaz fehijitrisa, k<iztertiletek parkositrlsa stb. . A teleptil6s infrastrukturrilis
szempontb6l nem mondhat6 ,,cisszkomfortosnak", hiszen a szennyvizcsatoma h6l6zat nem

Az

3

6piilt ki, az el6ny'telen terepviszonyok miatt. Viz, giiz. villany, telefonvonal kidpitett a kdzsdg
egdsz tertlet6n. Az utak Cserh6tszentivdnon fehijitrisra szorulnak.
A kdzforgalmi ktizlekedds menetrendszerinti aut6busszal biaositott, azonban keves a

j

ralszem.

Te I epiil

6s

i

kt;zszo I gil t ottisok, lokossdgi szol gd lt at tixt k

A

teleptilds intdzm6nyi elLitotts6ga a kdzs6g jellegdhez igazodik. Az egiszs6gilgyi,
kciznevel6si, szoci6lis- ds gyermekj6l6ti, igazgatrisi feladatok ell6t6sar6l jellemzoen miis
telepiildseklel t6rsult formriban gondoskodik, sajet fenntartast int6zmdnyekkel nem
rendelkezik.
Cserh6tszentivdn tagja a M6traszolosi K6zos Onkormdnyzati Hivatalnak, azonban a lakossdg
az iigyeit a Cserh6tszentiv6ni Kirendelts6gen int6zheti.

Bokor, Cserh6tszentiv6n, Fels6told, Kutas6 6s Miitraszcilos Onkormiinyzatinak dcintdsei
6rtelm6ben 2013. janudr 1-6n ldtrehoztdk a Mdtrasz6l6si Kiiztis Onkorminyzati Hivatalt.

melyhez Garrlb Onkormrinyzata 2013. m6rcius I -6n csatlakozoft. A Hivatal M6trasz5losi
szdkhelyen, illetve Cserhdrczentiv6ni 6lland6 kirendeltsdgen miikcidik. Ennek megfelel6en,
Bokor. Cserh6tszentiviin, Fels6told, Gar6b 6s Kutas6 lakosainak a hivatalos iigyint6zese a
Cserh6tszentivilni kirendelts6gen t<irt6nik.

A

szocirilis alapszolgiltatisok krir6ben az dnkormdnyzat biztositja az 6tkez6st, a hdzi
segits6gnyrijtrist a Mdtrasz6l<isi Onkormdnyzat a Csal6d 6s gyermekj6l6ti 6s szolgdlatot.

Az dnkormrlnyzat a telepiil6si h6tr6nyainak csdkkent6se, a telepiil6sen az 6letfeltdtelek
javit6sa, a telepiildsen a kozszolgiilalitsokhoz val6 hozzilulits el6segit6se, az inkorm|nyzat
6ltal 6n6ll6an vagy tarsul6s keretein beliil biztositott szoci6lis lapszolg6ltatrisok ki6pitds6nek
ds mrik6dtet6s6nek el6segit6se, a telepiildsi funkci6k b6vit6se, a k<izdss6gfejleszt6s, a helyi
t6rsadalom ds a civilszf6ra er6sit6se, a teleptl6sen jobb 6letmin6s6g el6r6se 6rdek6ben,
falugondnoki szolgdlatot mrikddtet ds tart fenn.
A kdzsdgben mobil posta mrik6dik

A

Cserh6tszentivrini Kdrzeti Eg6szsdgtigyi Szolg6latot 7 telepiilds kdzttik Cserhiitszentiviin
Onkormiinyzata tartja fenn tiirsuldsban. Sz6khelye Cserh6tszentiv6n. V6d6n6i szolgrilat
villalkozisban miiktidik, Sz6khelye: Als6told. Gyermekorvos Pdsztrin rendel.
Gyrigyszert:ir szint6n Pisztrin van.
kdzs6gbcn 6voda ncm miiktidik, a gyerekek Holl6k<!be, vagy P6szt6ra j6mak 6vodriba.
Altalrinos iskola sem miiktidik, a gyerekek Pdszt6ra j6rnak iskol5ba. A Miivel6d6si hizban,
a kiinyvtrir mozg6kiinyvt6ri rendszerbcn miiktidik. Telehdz nincs.

A

telepiildsen ery 6lelmiszerbolt mrik<idik. Egy6b iparcikk iizlet nincs. A k<izs6gben,
lakossdgi szolgfltatis ( pl. kisg6p javit6, fodriisz, kozmetikus ) nem biztositott.
G{zcsere-telep nem miiktidik.

A

Vasritdllomis nincs. legk6zelebb I 5 km-re tal:ithat6 P6szt6n,

a N6grid

Voldn

menetrendszerinti jdrataival megoldott a ktizleked6s.
A telepiil6sen kereseti lehet6s6get jelentene az idegenforgalom 6s az dnkorm6nyzat iiltal
felkindlt kcizfoglalkoztat6s. Azonban ezekre

a feladatokra nincs

aktiv dolgoz6.

4

Sajnos a cserh6ti lalvakhoz hasonl6an Cserhritszentiviinr6l is elmondhat6, hogy a lakoss6g
egyre ink6bb elciregszik.

Cserh6tszentiv6non az tires, lakatlan lak6ingatlanokat egyre ink6bb viirosi emberek
v6s6rolnak meg, akik azt 4-tlrelemszeriten tidtilonek haszn6ljrik, tov6bb6 a megntivekcdett
ingatlanarak eredmdnyekdnt egyre tdbb fiatal hagJta el a falut. Term6szetesen a helyben
ad6d6 munkalehetos6gek alacsony volta, toviibb6 a trimegk6zleked6s nehdzkess6ge is arra
6sztdndzte a fiatalokat, hogy elkciltdzzenek, p6ldriul a k<izelben lev6 P6szt6ra 6s
Salg6tarjanba, ahol el tudtak helyezkedni, van iskola, 6voda a gyerekeik sziim6ra.
Az elk<tlt6z6 fiatalok sziilei ugyanakkor a faluban maradtak azzal, hogy a kordbbiakban
megszokott t<ibbgener6ci6s egyiitt6l6s megsziint, igy ezen ,,szti16kr6l", amikor miir 6n6ll6an
nem tudnak, vagy nem teljes mdrtdkben tudnak, a szocidlis elkit6s ,,szerepl<iinek", igy tcibbek
kdzdtt a falugondnok-nak, az Onkomiinyzatnak kell vagy kell majd gondoskodnia, vagy
legal6bbis segitenie.

A helyben marad6 nagyon kevds gyermekes csalidok rdszdre szint6n sziiks6ges segits6get
nyrijtani. Az 6vodris 6s iskol6s gyerekeket falugondnoki busszal sz6llitjuk 6vod6ba, iskol6ba,
illetve miisik telepiil6sr6l indul6 buszj6rathoz. Ad6dnak olyan programok, kir6ndul6sok,
szakkdrdk, amikor a falugondnoknak a sziillitiisukba be kell segiteni.
Ezentul ad6dnak kirindulisok, szinh6zliitogat6sok, mell-ek szintdn a lalugondnoki szo1g61at
r.itj dn val6sulnak meg.
A mds intdzmdnyekkel tortdnd egtaumfikodis m6dja

A falugondnoki szolg6lat

F

kapcsolatot tarl fenn a ktizszolg6ltat:ist v6gz6 szervekkel
Cserh6tszentiv6n Krizs6g dnkorm tnyzata (3066 Cserh6tszentiv6n, Kossuth utca 1.)
A kapcsolattartris napi rendszeress6gi, els6sorban szem6lyesen a polg6rmester ritjan tdrl6nik.
F Mritrasz6l6si Kdzcis Onkormdnyzati Hivatal Cserh6tszentiviini Kirendelts6ge (3066
C serh6tszentiv6n, Kossuth utca 1.)
A kapcsolattartiis rendszeres, szem6lyesen vagy telefonon tdrtdnik.
! CsaLid 6s Gyermekj6l6ti Szolgdlat 3068 M6trasz6l6s, Ti2o1t6 utca 3.
A kapcsolattart6s els6sorban a hSzi segitsdgnyrijt6si feladatokat elLit6 szem6ly utj6n
szem6lyesen, vagy telefonon tdrtdnik.
! egytittmrik<ldik a hizion ossal.
A kapcsolattart6s heti rendszeressdgLi, szem6lyesen, vagy telefonon trirt6nik.
!
egyiittmrik<idik a v6d6n6i szolg:ilattal.
A kapcsolattart6s alkalomszer[i, telefonon vagy szem6lyesen t6rt6nik.
F egytittmrikcidik a fogorvossal.
A kapcsolattart6s alkalomszerr.i, telefonon tort6nik.
F
egyiittmtikddik az iskol{kkal.
A kapcsolattartds alkalomszeni, telefonon vagy szem6lyesen t<irt6nik.
)
egytittmiikddik az r5vodikkal.
A kapcsolattarlris alkalomszeni, telefonon vagy szem6lyesen ttirt6nik.

lll.r6sz
A./ falugondnoki szolgrilat kiizvetlen szem6lyes szolg{ltat:lsok ktir6be tartoz6
alapfeladatai
5

I.

SZALLITAS

SzSllit:is: javak, vagy szolg6hat6sok eljuttatAsa az ig6nybe vev6hciz, vagy az igdnybe vevo
eljuttatiisa a kcizszolgriltat6sok, szolgriltatrisok, munkav6gzis, kcizdssdgi programok, csal6di
kapcsolatok helyszin6re, ha sziiks6gleteibol ad6d6an mindezek m6s m6don nem oldhat6k
meg.

l.

Kiizremiikiid6s az 6tkcztet6sben

I . I .A ./bladotelldtds

tartalma, mddia

Az Onkorm6nyzat a szociiilis 6lkeztet6s feladatot a Franka 2000 KFT ( 3060 Pdszt6, Fo tt
54.) ftjAn ldtja el. A telepiildsen szocirilis 6tkeztetdsben rdszesiil<jk rdsz6re a vrillalkoz6
hdzhoz szitllitja az eb6det. A falugondnok kapcsol6d6 feladata a szolg6ltatiist igdnybe
vevokkel val6 besz6lget6s sorin a toviibbi alapellitiisi ig6nyek felmdrdse, 6s toviibbit6sa az
cinkormanyzat fel6. A falugondnok a tovabbi szolg6ltatrisoka vonatkoz6 igdnyeket ir6sban
rrigziti, 6s javaslatot tesz azok megoldiis6ra.
1.2. Az elldtottak kare

Azok, akik szoci6lisan r6szorultak, illetve koruk, vagy egdszs6gi rillapotuk miatt nem kdpesek
gondoskodni a legalibb napi egyszeri meleg6tkez6sr6l, valamint az alapvel6 6lelmiszerek
beszerz6s616l.

Kiizre miikbdds oz itkeztetds ben nopi rendszeressdggel /hitkiiznapokon
1- 10 f6 ellAtott szem6ly
11-20 fo ell6tott szemdly
20 fd ftltitt ellatott szem6lv

Az | 12000.(I.7.)SZCSM rendelet

,,X" -szel .ielolni

x

8. sz6mri mell6klete alapjrin: tev6kenys6gnapl6

A

szolg6ltatrist rendszeresen igdnybe vev6kr6l ktildn lista k6szithet6, melyet a szolg6ltatiis
minden ism6tl6d6sekor sziiks6gtelen ujra elkdsziteni, es az adott napi tev6kenys6gnapl6hoz
csatolni. hanem a,, szolg6ltat6st igdnybe vevok neve "oszlopban fel kell tiintetni: ,, lista
alapj rin" 6s 6rtelemszeriien a szolg6ltatrist ig6nybe vev6k sziimiit is meg kell jeleniteni a
tev6kenys6gnapl6 vonatkoz6 oszlop6ban.

A

szolgilltatiist ig6nybe vevok 6ltali aliir6s 11/2014.(III.13) sz6mri k6pvisel6-testiileti

hatar ozat 6rtelm6ben mellozhet6.

2.
2.1 .A

Ktizremiikiid6s a hrizi segits6gnyrijtdsban

feladatelldtds tartalma, mddja

A hrizi segits6gnyrljt6s keret6ben a falugondnok azon feladatokat kitja el, amelyek kivtil esnek
a kepesitett gondoz6 6lta[ v6gezhet6 feladatok (etetds, gy6gyszerezds, szem6lyi higidnia
biztositesa, egdszsdgiigyi elkitrisok, stb.) k6rdn.

A

falugondnok segits6get nytjthat a r6szorultak fizikai erej6t 6s/vagy mozg6sk6pess6g6t

meghalad6 feladatok megold6sriban
h6z kdruli, szakk6pesitdst nem igdnyl<i feladatok ( villanykdrte, gizpalack, ajt6zar stb.
cser6je )

F

6

.i
r

kisebb, specialis szak6rtelmet nem ig6nyl6 javitrisok.

nehezebb t6rgyak mozgat6sa. h6eltakaritiis. fiiny,iras (sztikseg

esetdn

kdzfo glalkoztatottak bevon6s6val),
napi 6letvitel fenntartrisrihoz sztiks6ges alapveto ilelmiszerek, vegyi riruk, fogyasztiisi

cikkek stb. beszerz6se. A falugondnok a bev6srirkisi kdrelmeket iriisban r6gziti. a
v6s6rl6s ig6nyloj6tol el<ileget vesz 6t.6s a k6rt iirucikket helyben. vagy az rlitja soriin
drintett miis telepiil6sen viis6rolja meg. A vdsiirliisr6l k<iteles blokkot kdmi, 6s a
v6s6rolt 6rucikkekre az ig6nybe vev6t6l kapott keszpenzzel. a bizonylat iitad6s6val
beszerzelt riru ritad6s6val egyidejiileg

-

a

-lsziimolni.

2 2.Az elldtottak ki;re

A h6zi

segitsdgnytjt6sban r6szesi.il6k. Koruk ds / vagy eg6szsdgi 6llapotuk miatt rdszorul6
azon szem6lyek, akik dnmaguk ell6tiisdra saj 6t erobol nem k6pesek, 6s m6sok r6luk nem
gondoskodnak.

Ktizremilkiitlds a hdzi segltsdgny rtjtdsban
1-5 fo ell6tott szemdly
6- I 0 fo ell6totl szem6lv
l0 fd felett

h

eti

re ndsze

ressiggel

,,X" -szal ielt)lni
I

X

3. Kiizremiiktid6s a kiiztiss6gi 6s szoci{lis informdci6k szolg:iltat{srlban
3. I . A fe ladat

e

I lrit

ds t art olma, mddj a

A

szoci6lis biztonsrig megteremtdsdhez ds a helyi k<iz<iss6gi 6letbe val6 bekapcsol6diishoz
sziiLks6ges inform6ci6k eljuttatAsa a teleptlds lak6i szrimara. A lalugondnok feladata: a
helyben vagy a legkdzelebbi telepiildseken el6rhet6 szolgriltatiisok igdnybev6teldnek
lehet6s6geire vonatkoz6 informiici6 forriisok 6s informrici6k felkutat6sa, 6s a lakossiig ezek
alapj 6n tdrt6n6 tiij 6koztatrisa.

A feladatell6tds

rendszeressdge: folyamatos

3.2.A2 elldtottak kore

A k6zdssdgi

6s szoci6lis elliit6sokra vonatkoz6 informiici6kat ig6nylok

Kdzremfikddds
a
kiiziissdgi
szolgtiltatdsdban
1-30 f<j ell6tott szemdly
31 fd fbldtt ell6tott szem6ly

ds szocidlis informdcidk

,,X"-szel jel6lni

X

4. Eg6szs6giigyi ellitishoz va16 hozzijutis biztosit:isa
1.

I.A feladalelldtds tortalma, mddja

A feladat hrirom f6 teriiletet 6rint: a betegek h6ziorvoshoz 6s egydb e96szs6giigyi int6zm6nybe
sz{JJil|s|\ valamint a gy6gyszerek kivrilt6s6t, illetve a gy6gytszati seg6deszkdz6k
beszerz6s6t.

7

A falugondnoki szolgiilat alapfeladata, hogy a tetepiildsen 616 betcgek min6l gyorsabban
jussanak el a megfelelo orvoshoz, jussanak gy6gyszereiklez.
H6ziori osi rendclesre

szd

llitis

A szrillitrisi feladatot iginy szerint kell ell6tni, indokolt esetben a saj6t telepuldsen bettil is. A
teleptil6sen kivtili betegszrillitAs esetdn alkalmazkodni kell a rendeldsi idcihriz 6s a betegek
sziimdra el6irt id6ponthoz. A fertlzo betegek sz6llit6srinril ktildncisen k6riiltekintoen kell
elj6mi. A falugondnok a betegsz6llitris tekintetdben kompetenci6j5t nem l6pheti iit, a
siirgossdgi bctegsziillit6st nem helyettesitheti. Kizrir6lag jrir6beteg-szdllitdst vdgezhet kiv6ve.
ha a ment<i kihivrisrira - vagy meg6rkez6s6re nincs lehetcisig. A jrir6betegek falugondnoki
gdpj6rmrivel 1rjrt6n6 sz6llitris6hoz nincs sztiks6g ANTSZ engeddlyre lekintve, hogy ez
szerepel a falugondnoki szolgiiltat6s alapfeladataiban, amelyet az 112000.(1.7)SZCSM
rendelet tafialmaz.
A betegsz6llit6s biztonsagos megoldrisa 6rdek6ben a lalugondnoknak rendelkeznie kell az
alapveto elsoseg6ly-nytjt6si ismeretekkel.
A falugondnok munl6jrival hozzil6nl a lakosok egiszs6gi 6llapot6nak megiSrz€.sehez azitltal
is, hogy aktivan r6szt vesz a betegsdgmegel6z6 tev6kenys6gek, akci6k szervezdsdben,
t6jdkoz6dik ds t6j6koaatja a lakossiigot a szrir6vizsg6latok lehet6sdg6rril, helyszindr<it,
id6pontjar6l.
6be SZSC
i intdzmdn be szrillit6s l6sre sz6llitiis
Az eg6szs6gtigyi int6zm6nyekbe val6 sziillit6s el6zetes id6pont egyeztet6s, orvosi beutal6
alapj6n tcirt6nik.
E

Gv6svszerkiv6lt6s 6s a sv6sviiszati seq6deszk dzdkhdz val6 hozzitiul s biztositisa
a gy6gyszerkiv6lt6st, a gy6gyiiszati segddeszkdzdk beszerz6s6t az ell6tottak 6s
a h6,ziorvos szok6sjoga. igdnye szerint v6gzi. Cserh6tszentiviinon nincs gy6gyszertit, ezert a
falugondnok cisszegytjti a recepteket, 6s a P5szt6i gy6gyszertrirban megv6s6rolja, ds hordja ki
az ellritottak r6sz6re. A receptek kivdltrisa es hAzhoz sz6llit6sa sor6n iigyelni kell ana, hogy a
gy6gyszerek n6v szerint kertiljenek kiildn csomagol6sra, 6s az elsz6mol6s is pontos legyen, a
v6s6rliist nyugtaval kell igazolni.

A falugondnok

5.2.A2 elldtottuk kdre

Betegek, mozgiiskorl6tozottak, kismam6k, kisgyermekes csal6dok, id6sek, akik szamAra a
k6zleked6s els6sorban egdszs6gi rillapotuk 6letkoruk, egydni 6lethelyzetiik 6s szoci6lis
helyzetiik miatt neh6zs6get okoz.

Hdzio rvosi re n de lds re s ail llttis
nlncs
hetente egyszer
hetente tcibbszrir
naponta

Egt d b e gdsu i g iigti intdzmdny be szd I I [tris
nlncs
havonta vagy ritkdbban
k6thetente egyszer
hetente egyszer

,,X-szel

jelolni"
X

,,X-szel .ielolni
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X
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Gydgyszerkivtilttis ds gtdgttiszoti segddeszkiizdkhiT val6 hozztii uttis
biztositdsa ( havi dtlogban )
1- l0 fo
i 1-20 f6
20 fo felett
5

X

Gycrmeksz:illitis, 6vodrisok, iskoLisok, fiatalok szrlllit:isa

5. L A ./bladate

a

lldtds tarlalma, mddja

Ovoddba, iskol:iba sz{llitis

A

telepiildsek infrastruktur6lis hidnyossrigaib6l ad6d6an egyre nagyobb sztiksig van a
falugondnoki szolg6lat ezen szolgiLltattts6ra. A gyermeksziilet6s fokozatos csdkkendse az
oktatdsi intdzm6nyek kdrzetesit6s6t vonta maga ut6n. ugyanakkor a tcimegkdzleked6s
hi6nyossiigail is p6tolva sztiks6gess6 v6lt az 6vodiis ds iskoliis koru gyerekek oktat6si
int6zm6nybe val6 szrillittlsa.
A tdmegkdzleked6s hi5nyossrigai miatt ds a gyermekek biztons6gos k6zleked6se 6rdek6ben a
falugondnoki g6pj6rmt1 vesz r6szt a gyermekek szrillittis6ban. A gyermekszrillitisi feladatok
egyik r6sze a tankotelezetts6g megold6siiban tdrt6no segits6gnyujt6s, mrisik rdsze pedig az
apr6falvakban i16 gyermekek es6lyegyenl6s6g6t biztosit6 szolg6ltat:isokhoz valo hozzijutits
segit6se ( logopddiai 6s egy6b fejleszt<i foglalkozAsok, fszAsoktatAs, zenetanuliis, ndpt6nc,
sportol6si lehetSs6gek, szinh6z, bihszirhia, mozl). Ide tartozik a gyermekek iskolai
rendezv6nyekre, versenyekre tinnepsdgekre tdrt6n<i sziillitrisa is.

b.

Egy6b gyermeksz{llit{s

A feladatelkitris tartalma. m6dia

A

gyermekek szabadid6s programra. iskokin kiviili rendezv6nyekre, kir6ndul6sokra, sport
tevdkenys6gekre stb. val6 sziillit6sa is a falugondnoki szolg6ltatris egyik alapfeladata.
A falugondnoki g6pj6rmiiLnek meg kell felelni a gyermekszrillitiis felt6teleinek, rendelkeznie
kell a sziiksdges trirgyi - szem6lyi feltdtelekkel.
A kdzriti kdzleked6si szabiilyoknak megfelel6en a g6pj6rmrivet s,, gyermekszrillitris "
matriciival kell/lehet elldtni.
5.2A2 elllttollak kare

A tank<itelezetts6gi korba tartoz6 6vodris, iskol6s gyermekek, fiatalok
Gye rme ks zd I I lttis tivod d ba, is kold

b

a

,,X

"

-szel

jeldlni

NINCS

legakibb egy fordul6 naponta

Es:t'd b

germe kszdllilds

nlncs
esetenk6nt
hetente
naponta

x
,,X" -szel ielalni
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6. Kiizremfi ktid6s az eg1'6b alapszolg:iltatrisokhoz val6 hozzff6r6sben
6.

1

.A

.feladatelldtris tartalma, m6dja

A falugondnok fontos feladata a szocialis igazgatiisr6l 6s a szociiilis ellit6sok6l sz6l6 1993.

6vi III. lcirvinyben meghatiirozott szociiilis

alapszolgriltat6sok, valamint a gyermekj6l6ti
szolg6lat ig6nybevdtel6hez nytjtott segits6g, az ezen intdzmdnyekkel, szakembereikkel val6
folyamatos kapcsolattartris, ig6ny eset6n a szakemberek szillitrisa.

A

falugondnok munkrija sordn folyamatosan figyelemmel kisdri a lakossiig, ds kiilcin<isen a
vesz6lyeztetetl csal6dok 6letktiriilmdnyeit. Eszlelnie kell a vesz6lyhelyzeteket, a kiildnbdzo
szenveddlybetegs6geket (alkohol, drog, stb.). Kiilcinris figyelemmel kell lennie a gyermekek
helyzet6re. az esetleges gyermekb6ntalmazisra. a csaliidon beliili eroszakra. Amennyiben
ilyen esetek tudom6s6ra jutnak, azonnal kdteles trijdkoztalni a polg6rmestert, hogy a
sziiksdges intdzked6sekre (megel<iz6s, kriziskezel6s) sor kertilhessen.
vesz a veszdlyhelyzetek elharitris6t c6lz6 int6zked6sekben ( otthonba
sz6llitris, gyermekj6l6ti 6s csakidsegito szolg6lattal val6 egyiittmiikdd6s, a krizishelyzetben
ldvo csal6dok szakemberekkel tdrt6n6 l6togat6sa).

A falugondnok rdszt

Figyelemmel kis6ri a mag6nyosan 6l6ket, esetleges egdszs6gromldsuh6l t6jdkoztatja a
hi2iorvost. Amennyiben az1 tapaszlalja, hogy <inmagukr6l sajiLt hiztart6sukban miir
segitsdggel sem k6pesek gondoskodni, jelzi az ell6t6s sztlks6gess6g6t a polgrlrmestemek,
illetve a szakembereknek. A magatehetetlen szem6lyek esetdben gondosko dik ahozzitartozbk
6rtesit6s6r6l, a k5rhiaba vagy otthonba kertilt egyediikil16 falusi lakosokat Litogatja.

A szillitrisi szolg6ltat6s a r6szorult

lakosok, hozziiartoz6lk jelzdse vagy

a

falugondnok

bejelentdse alapjrin vehet6 igdnybe.
6.2.A2

elldonak ki;re

A telepiildsen 6lo szociiilis, egdszsdgiigyi

ds metrilhigi6nds probl6m6k miatt veszdlyeztetett,
illetve kizishelyzetbe keriilt szem6lyek, csalAdok

Kb zre m

il k d d ds az

egy d b a I a p s zo Igti

lt at ds o k lt o z

nlncs
esetl
havonta Iegaltibb k6t alkalommal
hetente legaliibb k6t alkalommal

va

ld

ho

utifd rds b en

,,X"-szel .iel6lni
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B./ A falugondnoki szolgilat ktizvetlen, szem6lyes szolgfltatdsok kti16be tartoz6
kieg6szit6 feladatai
1. Kiiztiss6gi, miive16d6si, sport- 6s szabadid6s tev6kenys6gek szervez6se, segit6se
L 1.A feladatelldtris tartolma, mddja

A

falugondnoki szolgrilat egyik fo c6lja a telepiil6sen 6l6k 6letmin6sdg6nek javitasa. Ez
jelenti a helyi t6rsadalom demokratikus mrikdddsdb6l fakad6 6l6nk kdz6letet, civil szervezetek
l6t6t 6s mrikcrd6s6t, amit a szolg6lat fenntart6j a t6mogathat. A feladat elv6gz6s6ben nagy
szerepe van a falugondnoknak, aki ismeri a telepillds lak6it 6s sziiksdgleteit. 6lvezi

l0

bizalmukat. 6s k<innyen aktiviz6lhat6 kapcsolalrendszerrcl kell rendelkeznie. E lelt6telek
megl6te eset6n lehet a helyi kdz6ket motorja, illetve a koz6leti csem6nyek szervezoje.
feladalainak egy r6sze a gdpjiirmiivel tdrt6no szallitiis ( nyugdijasok, sportol6k. illetve a
rendezvdnyekre miis telepiildsek kcizdssdgei, valamint a rendezv6nyekkel kapcsolalos
beszerzdsek, helyszin biaositiisa, berendez6se. stb. ) megoldrisa. A feladatok m6s risze a
rendezvdnyek szervezdsdvel. n6pszertisitds6vel kapcsolatos.

falugondnok tev6kenysdge a lelepiil6sen kiviili krizdssdgi, kulturzilis esem6nyek
szervez6s6re is kiterjed. azoknak rendszeres szervezoje lehet: szinhi2kitogatris. nyugdijasok

A

kirdndul6sa, gy6gyfiirdobe, egyhrizi esem6nyekre tdrt6n6 sz6llitris.

l.2.Az ell/ttotlak kdre
A teleptilds lakosai. kcizdssdger
Egl'db lakosstigi szolgtiltotrisok biztos[ltisdban va16 kdzrent[ikiitlis

,,X"-szel jelcilni

nl tlc s

x

eselenkdnt
rendszeresen
2 Egy6ni hivatalos iig-vek int6z6s6nck segit6se, lakoss:igi ig6n1'ek tovribbit{sa
2.1 .A

felodatelldtds tartalmu, mddja

Segits6gnyirjt6s a lakoss6g hivatalos iigyeinek int6z6sdben, amely tdrt6nhet a szolgriltat6st

ig6nyl6k adott hivatalokba, intdzm6nyekbe tctrt6n6 sziillit6s6val, illetve

az

iigyek
falugondnokok eltal t6rtdn6 elintdz6sdvel. Ide tartozik a ktikjnfdte tigyek elint6z6sdrol val6
t6j6koz6dris, t6j6koaat6s is (milyen iigyben hov6 kell fordulni, hol, milyen dokumentumokat
kell beszerezni, illetve benyirjtani).
A falugondnok munkrij a soriin kciteles a lakossiigot 6rint6 gondokat az rinkorm6nyzat fel6
tolm:icsolni, valamint az Snkormrinyzat int6zked6seit a lakossiiggal megismertetni, 6s a
visszajelz6seket tovebbitani. Feladatelkitrisa sor6n rendszeres kapcsolatban van a lakoss6ggal,
probl6mriikat, k6r6seiket meghallgatja.
Az <inkormrinyzati munk6t segiti a hivatal leveleinek, sz6r6lapjainak k6zbesit6sdvel. a
hirdetmdnyek hirdet6tablesra tcirt6no kihelyezds6ve.
Az e lkitottak kr;re

2. 2.

A telepiil6s lakosai, kdzdssdger

Egtdni hivatolos gtek intdzdsdnek segftdse, lakosstigi iginyek

..X"-szel ielolni

tovribbltdsa
nll.rc s

esetenkdnt
hetente legaLibb k6tszer
napi rendszeress6ggel

x

3. Ery6b lakossrigi szolg{ltatf sok biztositisiban va16 kiizremiiktid6s
3. I A fe ladate
.

ll dt ds tar talmo

ll

feladathoz sem
Ol.van t'eladatok ta(oznak ide, anelyek kdzvetleniil egyik kor6bban felsorolt
lartoznak
Nap i beszcrz6sek: a mindenna pi megdlhet6shez sziiks6ges:iruk
beszerz6se. hiizhoz szdllitisa )

( pl.

alapvet<i 6lelmiszerck

Nasybev6s6rlas: az igdnybe vev6k beviisdrl6kdzpontokba val6 eljuttataseval vagy
-"t"pj6n - a falugondnok rittal tcirtdn5 nagyobb t6telben tdrt6no egyidejii
"r+,Uf"ar*
besierzisek. melyek egyik c€lja az, elkitottak korl6tozott anyagi lehet6s6geinek kim6l6se a
nagybani beviis6rLissal eldrhet<! megtakaritdssal (nyiiron cukor - 6s gf iim<ilcsbeszerzds, pl.
,.si"dd -ugad akci6k" helyszin6re szritlitiis, t6len a diszn6 v6grissal kapcsolatos beszerz6sek.
iin-nepi bev6s6rl5sok (hirsv6t, kardcsony. szilveszter).

A

saj6t fogyas ztAs

c,llira hiizi:iltatot tart6 lakosok szitmira t6p,

6llatgy6gyszetek €s

az,

6llattart6shoz sziiksdges egy6b eszkdz<ik, g6pek beszerzdse 6s hiuhozsztilit{sa.
Tart6s fogyaszasi cikkek, h6ztartdsi 6s mezogazdaslgi kisg6pek szewizbe szrillitiisa.
3.2.A2 elldtottak kare

Azok a r6szorultak, akik a fenti szolg6ltatrisokat ig6nylik, s azok teljesit6sdrol m:is m6don
nem tudnak gondoskodni, illetve az sziimukra ariinltalan terhet jelentene.
Egydb lakossttgi sxolg, dltatds o k b iztos [trisdban vald kdzremilktidds
NlNCS

,.X"'-szel ielcilni

x

esetenk6nt
hetente legal6bb k6tszer
napi rendszeress6ggel

A falugondnoki szolgilat egyik legfontosabb c6lcsopo(ja az id6skoruak k6,re, a sz6mukra
nyrijtott szolgiiltatiisok els6bbs6get dlveznek. C6l, hogy megkapj6k azon segit6
szolgSltat6sokat, amelyek r6vdn min6l hosszabb ideig otthonukban, megszokott
lak6kdmyezetiikben elhessenek, ds - eg6szs6gi rillapotuk ffiggv6ny6ben - legyen lehet<isdgiik
a helyi k6z - ds kultur6lis 6letben. programokban is - aktivan r6szt venni.
Nyugd{jas

kor

,,X"-szel jel6lni

ak szrillituiso

IInCS
esetenk6nt

X

hetente lega[:ibb kdtszer
napi rendszeress6ggel

C./ A falugondnoki szolgrilat 6ltal nyrijtott ktizvetett - tinkorm6nyzati feladatok
megoldrisrit segft6

A

-

szolg6ltatrisok

feladotelldtris tartalmu, m6dja

A

falugondnok - amennyiben ez nem a szem6lyes segits6gnytjt6s roviisdra trirt6nik
k<izremtikddhet azon 6nkormiinyzali feladatok megold6s6ban is, amelyeknek ugyancsak cdlja
szint6n a falu lakoss6g6nak mindl jobb ellit6sa, trij6koztat6sa, de amely leladatokat nem
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szemillescn ds krjzvetleniil az cgves riiszorul6k. igdnybe ver,ok szitmfua r,dgzi. Ilycn

lcladatok Iehchek:
z dtelsz6llit6s rinkorm6nyzati int6zmdnybe
i a teleptilds ellitas.it. mrikrid6s6t srotlato anyag- 6s drubeszerzds az rinkormdnyzat cs
int6zm6nyei szdmitra
z dnkormrinyzati inform6ci6k kcizvetit6se a Iakossdg risz6re (iriisos anyagok, sz616lapok
terjesztdse, a helyi hirdetotribliikon val6 elhelyezds, illetve a sitirolapok haziioz
juttadsa), valamint az egy€b dnkormiinyzat fenntart6sri ds finansziroziist
mddirikon (
dnkorm6nyzat web lapja ) tdrtrdnri tiijdkoztatrisban val6 k<izremrikcjd6s
A szolgdltatdst iginybe vevdk kare

A telepiil6si dnkormrinyzat
A

ds int6zm6nyei

feladarelldtds m6dja

A

fenntart6 utasit6sai alapj6n, risszehangolva

szolgiiltatiist jelento alapfeladataival.

II.

a

falugondnoki szolgriltat6s szem6lyes

MEGKERESES

Megkeres6s: szociSlis probl6milk riltal drintett. vagy veszelyeztetett azon egy6nek krjzvetlen,
illetve kcizvetett m6don tdrt6n6 eldr6se vagy felkutat6sa (relev6ns szolgiiltat6sokhoz val6
hozzijt:/.its c6ljrib6l), akik v6lhet<ien jogosultak egy adott szolgdltat6sra, de azt biirmilyen
okb6l el6mi nem tudjiik.
Ismerje meg a ktirnyezet6ben l6vo szoci6lis 6s egy6b szolgiiltat6sokat annak 6rdek6ben, hggy
sztiks6g eset6n tudjon hovri fordulni, valamint az elkitott szdmira inform6ci6t nyrljtani, az ot
6rint6 szol96ltatrissal kapcsolatban.

II.l . A falugondnoki szolg6lat kdzvetlen,

szemdlyes szolgriltat6sok kcir6be tartoz6
alapfeladatai

II.l.l.

Ktizremiiktid6s az 6tkeztet6sben

A falugondnok sz6llit6son kiviili feladata a teleptildsen 616 lakosokkal val6 beszdlget6s sordn
a tov6bbi 6tkezdsi igdnyek felm6r6se 6s tovabbitAsa a fenntart6 fe16, illetve a
megszervez6s6ben val6 k6zremrik6d6s.

II.1.2. Kiizremiiktid6s a hizi segits6gnyrijtris biztositis6ban

A

falugondnok napi szinten figyelemmel kis6ri az id6s, eg6szs6gi 6llapotukban korl6tozott
fdleg egyedtil 616 embereket. Sztiks6g eset6n jelzessel 6l a megfelelS szakma k6pviseldje feld,
(csal6dsegit6, csal6dgondoz6, hrizi-segits6gnyrijt6) amennyiben ad tapas^alja, hogy
6nmagukr6l saj6t h6aartrisukban is miir csak segits6ggel k6pesek gondoskodni. A folyamatos
gondoziist igdnylo szem6lyek esetdben gondoskodik a hozziiarloz6k 6rtesit6s6r<il, ennek
hi6ny6ban a fenntart6 segitsdg6vel eijar az elkitott szem6ly intdzm6nyi elhelyez6s6ben.

II.1.3. Eg6szs6giigf i elldtfshoz va16 hozzrijutrls scgit6sc

l3

A Ialugondnok a sokr6tti munkiijiinak kciszdnhet6en napi szinten kapcsolalban van a telepiil6s
lakosaival, igy lehet6sdge van Iigyelemmel kis6rni az egyediil 6loket, frikdnt az id6s

emberekel.
Abban az esetben. ha valakinek az egdszs6gi dllapot6ban olyan mdrldkii romlds kcivetkezik be.
amit m6r 6 maga nem 1ud, vagy egy6b okok miatt k6ptelen szakembernek jelezni, aa a
falugondnok teszi meg ds trij6koztatja a hiiziorvost.
Prevenci6s cllzattal segili a teleptilds lakosait eg6szs6gi rillapotuk megdrz6sdben azzal. hogy
16szt vesz a szrirovizsgiilatok szervez6s6ben. tiij6kozatja a lakossiigot a lehetos6gekr6l.

II.1.4. Ktizremfiktid6s a ktiztiss6gi 6s szocirllis inform6ci6k szolgriltatris6ban

A

falugondnok a helyi k<iz6ss6gi 6let f6szerepl6je" aki nem csak szrillitrisi, de szervez6si
lebonyolit6 funkci6t is el16t. A k<iz<iss6gi programokon aktivan reszt vesz, aktiviziil, bevon.
Ehhez felm6ri a lakoss6g igdnyeit, melyet tov6bbit a fenntart6 feld, majd a sztiksdges
inform6ci6kat elj uttatj a a lelepiil6s lak6inak sz mitr a.
A falugondnok tov6bbi feladata: a helyben vagy a kozigazgat6si teriileten miik<rd6 szocirilis
ell6t6rendszer szolgiiltatrisainak ig6nybev6teli lehet6s6geire vonatkoz6 inform6ci6k
felkutatrisa, errol a lakoss6g tajekoztatAsa.

II.l.5. Ktizremiikiid6s az egy6b alapszolgriltatisokhoz

va16 hozzrif6r6sbcn

A falugondnok a mindennapi munkiija soriin folyamatosan figyelemmel kis6ri

6szleli a
veszdlyeztetett csakidok. egy6nek 6letk6riilmenyeit. Eszleli a vesz€lyhelyzeteket, a ktilcinbdz5
szenved6lybetegs6geket, fiigg6s6geket (alkohol, drog stb.), kiil6n6s tekintettel a gyermekek
helyzet6re, esetleges gyermekbiintalmazasra, a csalddon beliili er6szaka. Megfelel6
informrici6 eset6n jelzdsi kdtelezetts6gdnek eleget t6ve el6segiti a sziiks6ges, prevenci6s
intdzkeddseket (megel<iz6s, kriziskezel6s), segiti a hivatalos iigyek int6z6s6t.

IIL

6s

KOZOSSEGIFEJLESZTES

Kiiztiss6gi fejleszt6s: egy teleptil6sr6sz, telepiil6s vagy ters6g lakoss6griLt drint6 integrrici6s
szem6letri, bdtorit6- oszllnzo, inform6l6, kapcsolatszervez6 tev6kenys6g, amely kiilcinbciz6
cdlcsoportokra vonatkoz6 speciiilis ig6nyeket tar fel, szolg6ltatasokat kezdem6nyez, kdzcissdgi
egytittmrikdddseket val6sit meg.

IILl. A falugondnoki

szolgilat ktizvetlen, szem6lyes szolg6ltatrisok ktir6be tartoz6
kieg6szit6 feladatai

III.1.1 Kiiztiss6gi, miivel6d6si, sport

6s

szabadid6s tev6kenys6gek szewez6se, segit6se

A falugondnok egyik fo feladata lehet a teleptil6s kciz<issdgi 6letdnek fellendit6se, fenntartiisa.
Szemdlyis6g6vel hat a k6zdss6gre, a teleptil6sen 6l6k sz6mrira minta, jelkdp lehet, mely
nagym6rt6kben meghat|rozza a kdzris programok minos6g6t, gyakoris6g6t.

Minden korosztrily sz{mitra hasznos, drt6kes, maradand6 kultur6lis, sport

6s

szabadid6sprogramokat szervez, mint pl. szinht2, mozi, nlugdijas tal6lkoz6, elsziirmazottak
tal6lkoz6ja, mds teleptil6sek programjrin val6 r6szv6tel stb.

III.2. 6nkorm{nyzati feladatok megold6s6t segit6 ktizvetett szolg:iltat6sok
III.2.1. 6nkormrinyzati informfci6k ktizvetit6se a lakossr[g r6sz6re
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kciz<iss6gi programokr6l val6 trij6koztatris a lakossdg 16sz6re,
sz6r6lapok kioszt6sa. 6sztdnz6s a programokon val6 16szvdtelre'

A lenntart6 6ltal meghatrirozotl

D./ A falugondnoki szolg:llat :iltal nyrijtott egy6b szolg:iltat:lsok
A.fel adate ll itt ds t artol ma, m(tdj a

szol96lat a lalugondnoki g6pjdrmtivet a szemilyes szocirilis segits6gnytjt6st
v6.gezie egytttal rdsz6t k6pczi annak a kdzleked6si rendszernek, amelyek rdv6n a helyi
lakossrig 6ltaliinos sziiks6gleteinek kiel6git6s6t az emberek szalliuseval segiti.
Telept.il6senk6nt, a ftldrajzi ds t<imegktizleked6si adottsrigt6l ftigg6en vriltoz6 mdrt6kben a
falugondnoki szolgitlat kdzremiikodik a telepiildsen 6l<ik tdmegkcizlekeddshez val6

A falugondnoki

hozzitlutdsban.

A tdmegkozleked6s eligtelens6ge (ritka jriratok, vasttrillom6sok 6s vol6nbuszok meg6ll6inak
trivolsriga) okot adhat a lalugondnoki tevdkenys6gi kdr k<izleked6si szolg6ltatrisokkal tdrtdn6
b6vitdsire. A lalugondnoki szolg:ilat menetrendszerfi jAratot nem iizcmeltethet, a
tdmegkozlekeddshez val6 csatlakoz6s biztositiisa az alapfeladatokat nem akad6lyozhatja. A
krizleked6si szolgiiltat6sokhoz val6 kapcsol6diis az egyedi eseteket prcferiilja (k6s6i
j6ratokhoz, iskol6sok kdzlekedds6hez val6 igazodris).
A szolgltltatdsi igdnybe t ev6

A

teleptil6s rdszorult lakosai, akik szimira a kcizleked6s miis m6don t6rt6no megoldrisa
ar6nltalanul nagy terhet j elentene.
A

feladat ellatds m6dja:

A fenntart6 utasit6sai

alapjriLn, dsszehangolva az alapell6t6si feladatokkal

Kiizreruliktidds a tdmeg kdzlekedds h ez va16 h outij utris ban
nem vesz r6szt
esetenk6nt rdszt vesz
rendszeresen 16szt vesz

,,X"-szel jel6lni

X

A falugondnokiszolgrilat a foglalkoztatdLs el6segit6se 6rdek6ben t6bbf6le tev6kenys6get is
v6gezhet. A munkan6lktiliek munkaiigyi kirendelts6gre t6rt6n6 sz6llitisa.
A szolgtiltatdst iginybe vevdk krire

A telepIl6s azon lakosai, akik

a

munkaiigyi kdzponttal kapcsolatban 6llnak, egyiittmtikdddsi

k6telezetts6gtik van.
A

feladatelldtds m6dja

A fenntart6 ulasit6sai ala

an risszehan olva az ala

ll6tasi leladatokkal
Mun kdsjdrot mlikdcltetdse a foglal koztatds el6segitdse drde kdben
esetenkint (eves szinten legalibb 4x2 hdt -1 h6nap idotartamban)
nem mi.ik<idtet
mrikodtet

,.X"-szel jel<ilni

x
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E./ A falugondnoki szolgriltatris iisszteljesitm6ny6t iclz6 mutatrik

A

falugondnoki tevdkenys6g telepiildsen beltili ds telepiildsen kiviili feladatcll6t6sr egyarrint
feltdtelez. A lalugondnoki feladatok kdztil n6hriny esetben (hiizi segits6gnytjtris egyes eiemei,
informiici6szolg6ltat6s, kdzdssdgi rendezvdnyek szervezdse) n6lkiildzhet5 a gdpjrirmri
haszn6lata, de a szolgiiltatris elemeinek trllnyom6 tcibbsdge a g6pjzirmii ig6nybev6teldvel
l6that6 el.
Tervezett gdpkocsi futris ltovi szinten
,,X'Lszel jel<ilni
1 000 km alatt
X
1000-1500 km
I 500 km felelt

A ienrrtart6

a falugondnok 6s a helyi kciz<issdg szdm6ta egyarrint fontos, hogy a falugondnoki

szolg6lat teljesitm6nydt, hatdkonysrig6t ismerje. A hatdkonysrig egyik mutat6ja az ellitott
lakoss6gnak az dsszlakossiighoz viszonyitott ariinya. Cdl, hogy ez az ariny min6l magasabb
legyen, a falugondnoki szolg6ltat6s ig6nybev6tel6re jogosultak min6l nagyobb hriLnyada
16szesiilhessen a szolg6ltat6sban.

Az elldtotl lakossdg ardnya az 6sszes szolgtilat tekintetdben
30oh alatt
30% felett

A lalugondnoki szolgiilat
sorolt egydb

-

x

felsorolt tev6kenys6gek mellett, a f6 tevdkenys69i kdrdkbe nem
szint6n tdrit6smentes - szolg6ltatrist nyirjthat.
a

IV.

r6sz

Tij6koztat6s, kapcsolattartris, ig6nybev6tel, ell:itott1.

..X"-szel iekilni

6s

munkajogi k6rd6sek

A falugondnoki szolgrlltatrisok ktizz6t6tel6nek mridja:

A falugondnoki szolgiiltatiisok6l sz6l6 tiLjekoilat6st

a helyben szokiisos m6don

kell

k<izz6tenni.

F
F
F

l

hirdetm6nyben a szokdsos helyeken (hirdetritiibla, honlap)
helyi rendezv6nyeken: kdzmeghallgatris, falugytil6s
a helyi m6dirikban: hirlevelek
szem6lyesen, 6losz6ban: a falugondnok, a polgdrmester / fenntart6 I intlzm|nyvezetl,
illetve a kdpvisetoik (hivatali dolgoz6k) ttjrin.

2. A szolgiltatitssal kapcsolatos tdj6koztatrisi ktitelezetts69

felmeriil6 probl6m6kkal kapcsolatban taj6koztatast munkaidej6ben a
falugondnok, iigyf6lfogadrisi id6ben a polgdrmester illetve a kdz<is 6nkormrinyzati hivatal
erre felhatalmazott dolgoz6i adnak. A t|jikoztatis alapja az dnkormdnyzatok helyi szoci6lis
rendelete, valamint a mrikdddsi engeddllt kiad6 hat6siighoz benyujtott szakmai programja.

A szolgriltat6sokkal,

ds a

3. A kapcsolattart6s lehets6ges mridjai:
Szemdlyesen: a falugondnoki szolg6lattal val6 kapcsolaftart|sra az esetek t6bbsdgdben az
ig6nybev6telkor kertil sor. Az ig6nybev6tel dokument6l6sa az adott szolgriltat6s elv6gz6s6nek

t6

elismer6s6t igazol6 szolg6ltatdsnapl6nak

az.

ig6nybe vev6 r6sz6r6l tii(6no aliiirrisiival

t6rt6nhet.

Telefonon: a falugondnok szlmdra biztositani kell a telefonon tdrtdno mobil eldrhetosdget,
hogy az igdnybe vevok a t6voll6t6ben isjetezni tudjiik szrim6ra szi.iksdgleleiket.

iritsban: rendszeres ell6t6si ig6nydt, 6szrevdleleit ds esctleges panaszail az ell6tott friisban is
jelezheti a szolgriltat6s fenntart6j:inak.
4.

A szolgfltatits ig6nybev6teli szrind6krlnak jelz6sc

A

szolgdltatrissal elliitott telepiilds(rdsz) lakoss6ga a helyben szokiisos t6j6koztatiisi
m6dozatok szerint drtestil a lehetos6gekr6l. A lakosok szolg6ltatiis irdnti ig6nyeiket a
falugondnokn6l szemdlyesen vagy telefonon, a szolgriltat6st fenntart6 hivatalban szemdlyesen,
illetve irrisban jelezhetik a szolg6ltatdsr6l trij6koztat6 dokumentumokban megjel6lt
szem6lyn6l.

A

szolg6ltatiisra ig6nyt tart6 szem6ly a telepiil6sen beltili ig6ny6t minimum 3 munkanappal
ekfbb bejelentheti 6s egyeaetheti a falugondnokkal, a telepi.il6sen kivi.ili szolgriltat6si ig6ny6t
pedig 8 munkanappal el6bb kell bejelentenie 6s leegyeztetnie. A feladatelkit6s egyr6sz a
bejelent6s sorrendj6rol, m6sr6szt a bejelentett probl6ma fontoss6g6t6l frigg.

Azon szolgdltatrisi, szrillitrisi igdnyeket, amelyek eltdmek a rendszeres tevdkenysdgt<il,

a

fenntart6val kell egyeztetni.

A falugondnoki szolgriltat6s

sor6n az ig6nyek teljesit6sdnek m6rlegel6sekor iigyelni kell arra.
hogy az id5ben is rendszeres, kcizvetlen, szem6lyes szolgdltatiisok k<irdbe tartoz6 alapellet6si
feladatok nem s6rtilhetnek, valamint a gazdasiigoss6g szempontjiinak figyelembevdtel6vel kell
ddnteni.

5. Az ell{tottak jogainak biztositrisa a falugondnoki szolg:ilat miiktid6se sorrin

falugondnoki szolg6ltatrist ig6nybe vevonek joga van szocirilis helyzetdre, egdszsdgi ds
ment6lis rillapot6nak megfelel6, 6s a szolgriltat6s riltal nyrijthat6 teljeskcirti ell6t6sra, valamint
egy6ni sziiks6gletei, specirllis helyzete vagy 6llapota alapjAn az egy6ni ell5t6s, szolg6ltatis

A

ig6nybev6tel6re.

A

szoci6lis szolg6ltatiisok biztositrisa sor6n az egyenl<i b6nrism6d kdvetelm6nydt be kell

tartanl

A falugondnok a szolgdlat 6ltal biaositott szolgiiltat6st olyan m6don v6gzi. hogy figyelemmel
legyen az ell6t6st igdnybe vev6ket megillet<i alkotm6nyos alapjogok marad6ktalan 6s
teljeskdri.i tiszteletben tart6sara, ktil6ncis figyelemmel az eLethez, emberi m6lt6s6ghoz, testi
dps6ghez, valamint a testilelki egdszs6ghez val6 jogra.

A

falugondnoki szolgiiltatils adott id6pontban t6rtdn6 ig6nybevdtel6nek indokoltsiig6t a
falugondnok illewe a fenntart6 az igdnylo adott dlethelyzete, r6szorultsdga alapjan 6llapitja
meg, fliggetleniil az igdnybe vevo egy6b, az akut dlethelyzetet nem feltdtleniil befoly6sol6
k6rtilm6nyeit6l (csaLidi kdriilm6nyek, jcivedelmi helyzet stb.). A falugondnoki szolg6lat az
ell6tottak 6lethelyzetiikb<il ad6d6 sztks6gleteit kdteles kiel6giteni.

t7

i Az

elkitrist ig6nybe vevcinek joga van

a

szolgiiltatiis mrikcidds6vel kapcsolatos

leglbntosabb adatok megisme16s6hez.

'> Az ellitdst iginybe vev6t megilleti

i

L
6.

szem6lyes adatainak v6delme, valamint a
mag.indlet6vel kapcsolatos titokv6delem. ki.ildnds tekintettel az eg6szs6gi iillapotrival.
szemilyes kriri.ilm6nyeivel, jrivedelmi viszonyaival. szociAlis helyzet6vel kapcsolatos
informrici6kra.
Panaszt6teli eljiiriis: Panasszal a fenntart6 fel6 ir:isban beadott kdrelemmel lehet
fordulni. A panaszt a fenntart6/munkeltal6 vagy megbizoftja 30 munkanapon beltil
k<iteles elbirdlni 6s iriisban megv6laszolni. Amennyiben a szolg6ltat6s igdnyl6je a
v6laszt nem tartja kieidgit6nek, az ellitottjogi k6pvisel<i ritj6n drv6nyesitheti jogait.

A teriilctileg illet6kes ell6tottjogi k6pviselo nevdt, el6rhet6s6g6t a Hivatal 6ptilet6ben
j6l Lithat6 helyen, j6l olvashat6 formdban kritelezci kiftiggeszeni.

A falugondnoki szolgriltat6st v6gz6k jogai

i

A falugondnoki szolgiiltatrist v6gz6 rinkormrinyzati fenntart6 esetdn k<izalkalmazotti

);

jogviszonyban foglalkoztatott - munkav:illal6 szdmira biztositani kell, hogy a
munkav6gzes6hez kapcsol6d6 megbecstil6st megkapja, tiszteletben tartsiik emberi
m6lt6srlgrit es szemdlyisdgi jogait, munkrijiit elismerjdk, valamint a fenntart6 megfelelo
munkavdgzdsi kdriilm6nyeket biztositson szlmilra.
A munkavdllal6 munkakdrdben - esetlegesen - tdrt6n6 felel6ssdgre vonesa csak a
fentiekkel ar6nyosithat6.

> A
i
7.

falugondnok jogosult munkavrillal6i jogainak drvdnyesit6sdre

a

Munka

Tcirv6nykcinywe 6s a kdzalkalmazotti jogszabrily alapjrin.
A falugondnok kdzfeladatot ellat6 szemdly.

A falugondnok helyettcsit6se

A fenntart6 a falugondnok trivolldte

eset6n is k6teles a feladatot k6pzett munkaer6vel elliitni
el<iirt
munka6riik
teljes
mennyis6gdben.
az adott 6vben

A helyettesitds megoldhat6:
l aktreditrilt k6pz6sben tanrisitven)t szerzett helyettes falugondnokkal vagy
> a ltlldrajzilag eldrhet6 legk6zelebbi teleptil6ssel kdt6tt egytittmrikdd6s alapj6n az ott
foglalkoztatott falugondnok ig6nybev6tel6vel, illetve
'> a falugondnoki alapk6pz6sn6l magasabb iskolai v6gzetts6ggel rendelkez6

}

szociiiLlis/humrln k6pesit6ssel rendelkez6 szemdly feladatellAt6seval.

sziiksdg esetdn az dnkorm6nyzat g6pkocsivezettijdvel, aki kizitr6lag
szrillit6si feladatokat l6tla el.
V. r6sz
Egy6b

-

a szolgriltat6s fenntartr{sdval kapcsolatos

-

a

sztiks6ges

el6ir{sok

1. Szcm6lvi fclt6telek

A falugondnok kdteles elvdgezni

a

fenntart6 6hal finarszirozott, munkakdr bet6lt6sdhez

sziiks6ges falugondnoki alapk6pz6st.

A falugondnok kdteles

a munk6ltat6 altal tiimogatott k6telez6 tov6bbk6pz6seken rdszt venni,
kdzalkalmazolt szfunira eloirt kreditpontokat megszerezni.
falugondnok sziLmira lehet6sdget kell biztositani a feladatell6trishoz sziiks6ges

6s a

A

-
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kdzdss6gi 6sszejrivctcleken val6 rdszvdtelrc, szakmai szervezetekkcl ( megyei vagy regionrilis
falugondnoki cgyesiiletek. Magyar Tanya- Falugondnoki Sztivetsdg. Falugondnoki H6l6zat
Orszagos M6dszertani Osztalya) tcirt6n6 kapcsolattartisra.

A

falugondnok kdteles

a

szocirilis szolgriltatrist v6gzo munkat6rsakra vonatkoz6 etikai

szabrilyokat betartani.

A

falugondnok kdteles minden munkanapon. illetve a munkaidon trlli munk6ba rendelds

eset6n az e16irt idoben munk:ira jelentkezni munkav6gzdsre alkalmas 6llapotban.

A

falugondnok esetleges eg6szs6giigyi. fiziol6giai allapotvAltoz6sAt koteles munkaad6jrinak
mielobb jelenteni, hogy helyettesit6se megoldhat6 legyen. Ez ktiloncisen vonatkozik a
g6pj6rmiivezet6s al6li felment6sre, amennyiben esetleg mes feladatok ell6trisiiban az emlitetl
probldm6k miatt nem akaddlyozott.
2. T:irgyi felt6telek

A

falugondnok rdsz6re a fenntart6 feladat elv6gz6s6hez 8 szem6ly sziillitris6ra alkalmas
gdpkocsit biaosit. A falugondnoki g6pjrirmiivet ziLrt helyen (3066 Cserh6tszentiv6n, Kossuth
utca l.), gar{zsban kell t6rolni, a falugondnok k6teles a g6pj6rmiivet haszniilat utdn minden
nap ezen a helyen le6llitani.

A

falugondnok kdteles a gdpkocsit rendben, tisztrin tartani,
kisdmi (km 6ra6llis).

a szervizig6nJt figyelemmel

A falugondnok jogosult a szolgiiltatiissal kapcsolatos iratokba betekinteni 6s a falugondnoki
g6pj rirmii mellett a feladal ell6t6sAhoz sziiks6ges egy6b, a szolg6ltatrist fenntart6
rendelkez6s6re 6ll6 eszkciz6ket is haszniilni (szriLmit6gdp, intemet, telefon stb.).

A fenntart6 sajrit kdlts6g6n - az ell6tottakkal val6 kapcsolattart6s, a megoldand6 leladatokr6l
val6 gyors drtesiilds 6s a hasonl6an gyors probl6mamegold6s 6rdek6ben mobiltelefon
haszniilatiit biztosida a falugondnok sz6m6ra.

A

falugondnok tev6kenys6gdnek, a szolgriltatrisok igdnybev6teldnek dokument|litsitra az
aldbbi dokumentumokat haszn6lja:
- g6pj6rmri menetlevele,
- a szem6lyes gondoskod6st nyrijt6 szocirilis int6zm6nyek szakmai feladatir6l 6s mrik6d6si
felt6telek6l sz6l6 l/2000. I.07.) SZCSM rendelet 8. sz. mell6klete szerinti tev6kenys6gnapl6.
ZArad6k:

A

falugondnoki szolg6ltat6s szakmai programjrit Cserh6tszentivdn Kozseg Onkorm6nyzata
K6pviselo-testiil ete ..........12019. (....) hatirozatiival j6vii hagl.ta 6s ezzel egyidejrileg a
3812010.(X1.25.) sziimri hatiLrozattal elfogadott falugondnoki szakmai programj6t, hat6lyon

kiviil helyezte.
Cserhiitszentiv6n, 20 I 9. riprilis
Siraky Attila sk
polgiirmester

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti sk.
aljegyz6
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Cserh rltszentiv6n

Hdzi segitsdgnyfijtds

SZAKMAI PROGRAM

Cserhiltszentivrln Ktizs6g Onkormi nyzata
3066 CserhStszentivfn, Kossuth utca 1.
I

Cserhitszentivin Kiizs6g Onkorm Anyzab HAzi segits6gnyrijtis
Szakmai Programja

A hdzi segits6gnyrijtris a szocirilis alapelLit6sok koze tartoz,o szolgriltat6s. amely biztositja az
illet6kess6gi lertilettinkcin 6lo, csal6di gondoz6st n6lkiilcrzo id6sek. logyat6kos szemdlyek.
illetve eg6szs6gi rillapotuk, valamint szoci6lis helyzettik miatt r6szorul6k szemdlyi gondoziisiit
ds szoci6lis segitis6t az ell|tast igdnyl<i sziiks6glete szerint.
Fenntartri nevc: Cserhdtszentiv6n Kiizs6g 6nkorminyzata
3066 Cserhftszentivdn, Kossuth utca 1.
email cim : csivan.korjegyzoseg@gmail.com

Ell:itisi teriilete:
Cserhiitszentivdn k6zsdg kcizigazgat6si tertilete
Cserhiitszentir,dn Krizs6g OnkormiLnyzata a Szocirilis igazgatrisr6l ds szoci6lis ellatasokr6l
sz6l6 1993. dvi IIL tdrv6nyben. valamint az dnkormAnyzat telepiildsi t6mogat6sokr6l, a
szemdlyes gondoskodrist ny[rjt szocirilis 6s gyermekj6l6ti elkitrisokr6l sz,6lo 412016. (VIII. 29.)
6nkormiinyzati rendeletdben meghatiirozottak szerint a szoci6[is alapszolgriltat6s keret6n beliil
hrizi segits6gnyrijt6st biztosit.

A tev6kenys6get meg.alapozzat

z- A szoci6lis igazgatrisr6l 6s szocirilis elLit6sokr6l sz6l6 1993. 6vi III.

ttirv6nv

(tovribbiakban: Szt.)

L A

szem6lyes gondoskod6st nytjt6 szociAlis int6zm6nyek szakmai feladatair6l 6s
mrikdd6siik feltdteleir6l sz6l6 l/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (tov6bbiakban: SzCsM
rendelet)

)

A

szemdlyes gondoskodiist nyrijt6 szocidlis ell6tdsok ig6nybev6tel6r6l sz6l,6 911999.
(XI. 24.) SzCsM rendelet,

> A 2911993. (II. 17.) Korm. rendelet a szemdlyes gondoskodrist nyujt6 szocirilis
ellitrisok tdrit6si dijrlr6l (tov6bbiakban: Kormiinyrendelet)

>

A

>

36912013. (X. 24.) Korm. rendelet a szoci6lis, gyermekj6ldti 6s gyermekv6delmi
szolg6ltat6k, intdzmdnyek 6s hril6zatok hat6srigi nyilvantartisrir6l 6s ellen6rzdsdr6l

i

Cserhdtszentiviin Kdzseg 0nlormilnyzata K dpviselo-testtiletdnek a teleptildsi
t6mogat6sokr6l, a szemdlyes gondoskod6st nyirjt szoci6lis 6s gyermekj6l6ti
ellatasok6l sz6lo 412016. (VIII. 29.) tinkorminyzati rendelete ltovribbiakban: 6r.)

. (XII. 22.\ SZMM rendelet a gondoz6si sztiksdglet, valamint az eg6szs6gi
6llapoton alapul6 szocidlis riiszorultsiig vizsg6latdnak 6s igazoliisrinak rdszletes
szabdlyai16l (tovribbiakban: SZMM rendelet)
3612007

2

A hrizi segitsrSgnvriit:is c6lia

Az cll6t6st igdny bevevo fizikai. mcntrilis 6s szocirilis sziiks6gleteinck kieldgitise

saj rit

kdrnyezet6bcn. dletkorrinak. elethclyzetdnek 6s e96szs6gi illlapotiinak meglelelocn, a meglivo

kipess6gek fenntartiisiival. felhaszniiLisrival biaositott legyen; az integrrilt mrikddisi
rendnek mcgfeleloen, sztiks6g szerint a szolgriltat6i kdzponton belt.ili m6s rtiszegys6gek
k<izremiikdd6sivel.

A h:lzi sesits6gnyfitis fcladata. biztosit6s{nak felt6tele

A

szolg6ltat6st ig6ny bevev6 szem6ly r6sz6re sajiit lak6k<irnyezetdben. az cindll6 6letvitel
fenntartiisa 6rdek6ben sziiks6ges elkit6sokat biaositja. A hrizi segits6gnytjbs keret6ben
szocirilis segitdst vagy szem6lyi gondoz6st biaosft.
Szoci6lis segitds kerct6ben kcizremtikcidik a lak6kcimyezeti higidnia megtart6s6ban, a
haztart6si tevdkenys6gekben. a vesz6lyhelyzetek kialakuLisiinak megel6zdsdben. a kialakult
vesz6lyhelyzetek elharit6sriban tdrtdn6 segits6gnyrijtrisban, sziiks6g eset6n a bentlakiisos
szociiilis int6zm6nybe tiirtdno bekdltdz6skor segits6get nyrijl.
Szemdlyi sondozds kltetdben biztosi tja az elLitrist igdnybe vev<ivel a segito kapcsolat
kialakites6t 6s flenntartrisrit, a gondozrisi ds rlpol6si feladatok elv6gzds6t, valamint a szociiilis
segit6s keret6ben biztositott szolgriltatrisokat.
A hrizi segits6gnyujtes igdnybev6teldt megel6z<ien a Szt. 63.$ (5) bekezd6se szerint vizsgrilni
kell a gondoz6si sziiksdgletet. A hrizi segits6gnyrijtrist a Szt. 63.9 (6) bekezd6s6ben foglaltak
szerint a gondoz6si sziiks6gletnek meglelelo idotartamban, de legfeljebb napi 4 6r6ban kell

nytjtani.

A

szolgriltat6s nytijtrisa sor6n az SzCsM rendelet 27.5 6) bekezd6se, valamint a rendelet 5.
szifunf melldklete szerinti tev6kenysdgnapl6t vezet, melyet a fenntart6 havonta al6fr.

A h{zi sesits6pnvfitris keret6ben b iztositott tev6kenvs6se k

6s

r6sztev6kenvs6sck:

a) Szocirilis segit6s keret6ben:
A lak6kdrnyezeli higidnia megtartdsdban val6 kozremiikidis kdrdben:
- takaritiis a lakiis 6letvitelszertien haszndlt helyis6geiben (h6l6szobriban, fiird<iszobdban,
konyh6ban 6s illemhelyisdgben)

-

mos6s

vasaliis
A hdztortdsi levdkenysdgben val6 kozremfrkddds ki)rdben:
- bev6s6rl6s (szemdlyes sziiksdglet m6rt6k6ben)
- segits6gnyfjt6s 6telk6szit6sben 6s az 6tkez6s el6k6szitdsdben
- mosogates
- ruhajavit6s
- kdzkritr6l, flrrtkttr6l vizhordds
- tiizel<i behordiisa kilyhithoz, egyedi fiit6s beinditiisa (kiv6ve, ha ez a tev6kenysdg
egydb szakmai kompetencirit ig6nyel)
t6len
h6 eltakaritds 6s sikossrig-mentesit6s a lakds bejiirata el<itt
- kis6r6s
Segitsdgnyiljtlrs veszdlyhelyzet kialakuldsanak megel1zdsdben is a kialakult veszdlyhelyzet
elhdritdsaban
Sztiksdg esetdn a bentlakdsos szocialis intdzmdnybe ttirtind bek(tltdzds segitise

J

b) Szem6lyi gondozfs keret6ben:
Az elldtdst igdnybe vev1tel segitii kapcsolat kiutakitdsa ds ./bnntartdsa kardhen;
- inform6ci6nyirjt6s. taniicsadris 6s menliilis trimogat6s
- csaliiddal, ismer6sdkkel val6 kapcsolatlartiis segit6se

- az

egdszs6g megorzdsdre irin1.ul6 aktiv szabadid6s tev6kenys6gben val6
kcizremiikrid6s
- iigyint6z6s az elkitott 6rdekeinek v6delm6ben
Gondozdsi tis dpoldsi.feIadutok kdrdben :
- mosdatiis
- fiirdet6s
- 6ltriztet6s
- 6gyazis,S,gynemricsere
- inkontinens beteg ellitiisa, testfeliilet tisztitrisa, kezeldse
- haj, arcszorzet 6polas
- sza:, fog 6s prot6zis ripol6s
- kdrdm6poliis, b6rripol6s
- folyad6kp6tl6s, 6tkezletds (seg6deszk6z n6lkiil)
- mozgat6s 6gyban
- decubitus megeloz6s
- feliileti sebkezel6s
- szt6mazs6k cser6je
- gy6gyszer kiviilt6sa
- gy6gyszeradagolesa, gy6gyszerel6s monitoroz6sa
- vdmyom6s 6s v6rcukor m6r6se
- hety- 6s helyzetviiltoztatas segitdse lak6son beltil 6s kiviil
- k6nyelmi 6s gy6gyiiszati segddeszkdzrik beszerz6s6ben val6 k6zremfik6d6s
- k6nyelmi 6s gy6gyriszati seg6deszkdzdk haszniilatdnak betanitiisa, karbantart6siiban
va[6 segitsdgnyrijt6s
- a h6ziorvos irilsos rendel6s6n alapul6 terApia k6vet6se (a tev6kenyseg elv6gz6s6ben
val6 kompetenc ia halar 6i g)
Szoc itil is se git ti s kere td be n b izt o s [tot t fe ladato k
Az ellitottak ktire, a szolgiltatis rendszeress6ge

A h6zi segits6gnytjt6st

Cserhiitszentiv5n Kdzs6g Onkorm inyzata kozigazgatlsi
szem6lyek
ig6nyelhetik, az Szt 63.$-ban foglaltak figyelembevdtele mellett.
A szolg6ltat6st h6tkdznapokon 8.00-16.30 6ra kdzdtt lehet ig6nybe venni.

teriilet6n 616, meg6llapitott gondoz6si sziiks6glettel rendelkezd

Jogosults{ei felt6telek is6nvbev6tel

A hrizi segits6gnyujt6s

igdnybev6tele 6nk6ntes, az ellititst ig6nyt6, illetve t<irvdnyes
kdpvisel<ije sz6beli vagy ir6sbeli k6relm6re, inditv6nyiira tdrt6nik. A k6relem alapj6n, a
szolg6ltatris vezetoje az ig€nylo otthon6ban felmdri a gondozrisi sziiks6gletet. Amennyiben, a
k6relmez6 gondoz6si sziiksdglete meg6llapithat6, a hazi segitsdgnyrijt6s szolgriltat6s6t a
meg6llapitott gondoz6si sziiks6glet m6rt6k6nek megfeleloen biztositani kell. A k6relmez6, a
meg6llapitott gondoz6si sziiksdgletn6l kevesebb 6rasziimban is ig6nyelheti a h6zi
segits6gnyrijt6st . Az ellitas megkezd6se el6tt, a polgrirmester az ellAtast igenyl6vel, illetve
tdrv6nyes k6pvisel6j6vel, irrisban me96llapodast k6t.
A szem6lyes gondoskodrlsban r6szesiil6 szem6lyr6l, az lrkorminyzat az Sa.. 20.$-ban
foglaltaknak megfeleloen nyilv6ntart6st vezet.
4

Az ell{tottak 6s a szcm6lyes gondoskod{st v6gz6 szem6lyck jogai:

A szem6lyes gondoskodrist nytjtti szoci6lis intizm6ny az iitala biztositott szolgdltatiisl olyan
m6don v6gzi, hogy figyelemmel van az elkitrist ig6nybe vevoket megillet6 alkotmiinyos jogok
marad6ktalan 6s teljes kcin.i tisaeletben lartAsiira. Az elletiist igdnybe vevot megilleti
szem6lyes adatainak v6delme. valamint a magiin6letdvel kapcsolatos litokv6delem.
A szolgilltatris szakmai tev6kenysig6vel kapcsolatos 6szrev6telekkel Cserh6tszentiv6n Kozsdg
polg6rmesterhez, illetve Cserhatszentivdn Kclzseg Onkorm6nyzala Kdpviselo-testiiletdhez
fordulhat.
Amennyiben e1l6t6sa sor6n, azzal kapcsolatos jogsdrelem 6rte, panasz6val fordulhat az e
teri.ileten dol9oz6 ell6tott jogi kdpvise16h6z.

Az cll:itottiogi k6pyise16 szcm6lve 6s e16rhetiis6sc
Neve:
Ill6rhet6s6ge
Telefon:

Galyasn6 D6sa Katalin

Eztistfenyo Id<isek Ouhona
3070 Biitony.terenye, Makarenk6 rit 2.
06-201489-9654

A mindenkori elkitott jogi k6pvisel6 nev6rol

6s eldrhetos6gdrol az

elliitottak az 6nkormiinyzat

hirdet6t6bl6j6n is kapnak t6jdkozatest.

A

szem6lyes gondoskoddst vdgzo szem6lyek szrimara biztositjuk, hogy a munkav egzeshez

kapcsol6d6 megbecsiildst megkapjrik, tiszteletben tartsiik emberi m6lt6s6gukat 6s
szem6lyis6gi jogaikat, munk6jukat elismerj6k, tov6bbri megfelel6 munkav6gz6si
k6rtilm6nyeket biztositunk sziimukra.

A hiizi sesit!6snyriitds messziinik
a) az intezmeny jogut6d

n6lkiili megsztn6sdvel,
b) ajogosult hal6liival,
c) hatiirozott idejri meg6llapod6s eset6n a megjel6lt id6tartam lejrirt6val,
d) az ellitiLs ig6nybev6teldre megkdtdtt (Szt.94/C $, illetve jelen szakmai progrilm
mell6klet6t kdpez6) megrillapodiis felmond6siival
- megrillapod6st az ell6tot1, illetve lrindnyes kdpvisel6je indokl6s n6lkiil
felmondhatja
- az intdzmdny vezet6je r6sz6r6l felmond6snak akkor van helye, ha:
F az ell:itott miisik intdzm6nyben (mris eltritrlsi form6ban) t6rtdn6
elhelyez6se indokolt vagy jelenlegi elliit6sa nem indokolt.
) az ellitott a hrizirendet sflyosan megs6rti,
e) a jogosultsiig nemindokolt
A hazi segits6gnyrijtiis felmondris6t, illetve megszrintetdsdt, ir6sban kell bejelenteni.
Ha a lelmondris jogszeriis6gdt az elliitott, vagy tiirvdnyes kdpvisel6je vitatja, az arr6l sz6l6
drtes(t6s k6zhezv6tel6t6l sziimitott 8 napon beliil a fenntart6hoz fordulhat. Az ellet6st
viitozatlan felt6telek mellett mindaddig biztositani kell, amig a fenntart6 nem d6nt. az szt.
101- 102. $-a alapjrin.

Az ellittds megsziintet6s6r6l az ellitrist biztosit6 hattrozat form6j6ban tiLj6koztatja az ig1nybe
vev6t, illetve tdrvdnyes kdpvisel6j6t.
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A Hrizi

Se

eits6enyriitris Szol sdlat miikdd6si rend ie

Normril m[ikcid6s. heti 5 napos szolgiiltatrisi formiiban (maximum 4 ora/naplfo). A gondozono
folyamatos kapcsolatot tart a szoigeltatris irrinyit6jrival. a polgiirrnesterrel, aminek keretdben
hetente legal6bb egy alkalommal elore egyeztetett id<ipontban - beszrirnolni tartozik vdgzett
tev6kenys6g616l.

A

trirgyh6napot kciveto h6 elso munkanapj dn az elozo h6napban a gondoziisr6l kdszitett
dokumenlumait k6teles leadni az onkorminy zali hi vatalban.

T6ri(i'si dii

Az Sa. 115. li (l ) bekezd6se alapjin az intdzm6nyi tdritdsi dij a

szem6lyes gondoskod6s
kordbe tartoz6 szocialis ell6trisok ellen€rt6kekdnt meg6llapitott 6sszeg (a tov6bbiakban:
int6zmdnyi teritdsi dij).
Int6zm6nyi t6rit6si dijat a fenntartri nem dllapit meg, a h{zi segits6gnyrijtfst a k6pvisel6testiilet inryenesen biztositja.
'l'ri r{avi I'clti'te lek:

Cserhdtszentivrin Kdzs6g Onkormiinyzata 6piilet6ben biaositja a hazi segitsdgny{jtashoz
sziiks6ges irodahelyis6get. A helyis6geinek berendezdse, bels6 kdmyezete alkalmas az
adminisztriici6s tev6kenys6gekre, az ellitottaUhozztiarloz6ik virakozdsitra, fogadiis6ra,
egy6ni besz6lget6sre.
A szem6lyi gondoz6shoz 6s szocirilis segit6shez sztiksdges eszk6z<ik biztositottak az elli\tok
szdmira. A nyilv6ntart6sok vezet6se, manuiilisan 6s elektronikusan t<irt6nik. A h6zi
segitsdgnyrijtris adminisztr6ci6s rendszerenek szerves r6sz6t k6pezi: a jogszab6lyi el6irris
szerinti ell6totti nyilv6ntartiis, dokument6ci6 vezet6se, a gondoz6n6 iiltal, gondozottank6nt
vezetett tevdkenys6gnapl6, az egylwe szabott gondozrisi, illetve sziiks6g esetdn 6poliisi terv
kdszitdse.

Szcm6h i fclt6tclck:
Szakkdpzetts6g: 100%
1 fd szoci6lis gondoz6nri
A gondoz6i munkakdr betdlt6sdhez (szoci6lis gondoz6
szakk6pesit6s sztiksdges.

- ripol6) az SzCsM rendelet

szerinti

K6relem csatolandri dokumentumok
Az ell6t6st sz6ban vagy ir6sban kell k6relmezni a M6trasz6l6si Kcizds Onkormiinyzati Hivatal
Cserh6tszentivdni Kirendeltsdg6n (3066 Cserh6tszentiv6n, Kossuth utca l.szrim alatt).
Sz6beli kdrelem esetdn az IJgyint€zo kitdlti az ell6tes ig6nyl6sdre rendszeresitett
formanyomtatviin)'t, melyet a k6relmez6, al6ir. A kdrelem a hivatalban szerezhet6 be.
A kdrelmet elektronikusan nem lehet beterjesaeni.
A kdrelemhez csatolni sziiksdges a Szemdlyes gondoskoddst ny jt6 szocirilis elldtasok
igdnybevitelirdl sz6l6 911999. (XI.24) SzCsM rendelet 1 . szdmri mell6klet szerinti h6zi orvosi
igazol6st.

6

Az

eliiris

menete

{

k('rclcm be nvfitisit ktivetiicn

Hiizi segitsdgnyirjt6st kirelmezok eset6ben sziiks6ges a gondoziisi sztiksiglel megrillapit6sa. A
gondozasi sziiksdglet vizsgdlata a k6relmez<i lak6helydn tcirt6nik, a magdnszftira tiszteletben
tart6stival kiziLr6lag a jogszab6lyban meghat6rozott szempontok vizsg6latiira kiterjed6en. A
gondozrisi sziiksdglet vizsg6lat6t az 6nkorm6nyzatnii alkalmazitsban I6vo szakt6pzett
szociiilis gondoz6 vdgzi el a 3612007. (X11.22.) SZMM rendeletben foglaltak
figyelembev6teldvel, a szolgiiltads ir6nti k6relem alapjrin. melyrol igazoliist 6. szrimu
mell6klet - 6llit ki. A gondozrisi sziiks6glet keretdben meg kell iillapitani azt. hogy az elliitiist
igdnyl6 eset6n szocirilis segit6s vagy szem6lyes gondoskod6s indokolt valamint a napi
gondoz6si sztiksdglet mirteket.
A szociiilis alapell5t6s irrinti kdrelemr6l a polg6rmestert dcint iitruhdzott hatiiskdrben 6s
meg6llapodrist k6t az igdnyl6vel.
AzlJgyintlzo l6tja el a nyilvrintartdsi, adatszolgdltat6si 6s trii6koztatrisi feladatokat.
M:is int6zm6nvekkel liirt6nii ka csolattartis

)
I
!
!
!
F

(:s

csviitt m iikdd6s:

a szoci6lis ell6rt6rendszer egy6b int6zmenyeivel,
az eg€,szsegigyi intdzmdnyekkel (haziorvossal, k6rhrizi szakendeldsekkel, stb.)

segit6 6s drdekv6delmi szervezetekkel, civil szervezetekkel, egyh6zakkal,
M6trasz616si Kdz6s Onkorm6nyzati Hivatal CserhiitszentiviiLni Kirendeltsdg6vel
P6szt6 Jar6si Hivatal Gyiimhivatal i Osztrily6va},

mrivel6ddsi intdzmdnyekhel.

Az egyiittmrikrid6s m6dja:

>
}
>

)>

telefonon tdrt6nS egyeztet6s
szemdlyes kapcsolattartiis
konzultaci6
esetmegbesz6l6sek

A hiizisegits6gnyrijt6st

az

dnkorminyzat szakfeladatk6nt miik<idteti.

A szakmai program mell6kletei:

F k6relem
l megSllapod6s

Cserhiitszentiviin, 20 I 9. 6prilis
Siraky Attila
polg6rmester

Ezen szakmai program 2019. riprilis....... napjrin l6p hat6lyba, ezzel egyidejtileg

a

22/2015.(Vl.l1 .) sz6mri hatiirozattal elfogadott szakmai program hat6ly6t veszti.

Zirad,6kz
Cserhritszentiv6n Kdzsdg OnkormriLnyzata Kdpvisel6{esliilete a .............12019.(IV..... )
szdmthat|rozatixal a ,, hizi segits6gnyrijtris " szakmai programj6t j6v6 hagyta.
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K6rclem a szem6lyes gondoskoddst nyrijtri szocirilis ell6tls ig6nybcv6tel6hez

1.

Az ell|tist

ig€nybe vev6 adalai

N6v:
Szi.ilet6si neve:

Anlja neve:
Sziilet6si heiye, idopontja
Lak6helye:
Tart6zkod6si helye:
Allampolgilrs6ga:
BevSndorolt, letelepedett vagy menekiilt jogell6sa:
Tarsadalombiaosit6si Azonosit6 Jele:
Tart6sara kiiteles szem6ly

a) neve:
b) lak6helye:.

c) telefonszirma:
Legk6zetebbi ho zzAtartoz6jinak (ttirv6nyes k6pvisel6j 6nek)
a) neve:
D) lak6helyc:

c) telefotszima:

Az ell6tast ig6nybe vev6vel egy h6ztartdsban

616

nagykoru szem6lyek sz6ma:

2. Milyen tipusir ellitas ig6nybev6tel6t k6ri:
2.1. A

lapszolg6ltatls
s 6tkeztet6s
o hazi segits6gnyijtas

. :

l

2.2. Nappali ell:itris

o

id6sek nappali ellitasa

3. A szem6lyes gondoskod6st nyirjt6 szociSlis ell6t6s ig6nybev6tel6re vonatkoz6 adatok:
3-1. Etkeaet6s:

Milyen id6pontt6l k6ri

a szolg6ltatris

Milyen gyakorisSggal k6ri

a

szolgiltat{s biztosilis6t:

Az 6tkeztet6s m6dja:

o
o
o
o

helyben fogyasztas

elvitellel
kisz6llit6ssal
di6t6s 6tkeztet6s

biaosiuisat:

3.2. Hizi segits6gnyirjt6s:

Milyen id6pontt6l k6ri

a szolgriltatiis biztosit6s6t:

Milyen gyakoris6ggal k6ri

a szolg6ltat6s biztositds6t:

Milyen tipusir segits6get ig6nyel?

o
o
o
o

segits6g a napi tev6kenys6gek ell6tisSban

bev6sirl6s, gy6gyszerbeszerz6s
szem6lyes gondozds

egy6b,6spedig:

Megjegnes: A gondoz6si sziiks6glet vizsg6lata soriin be kell mutatni
megit6l6s6t szolgfl6, rendelkez6sre

6116

a gondozdsi sziiks6glet

leletek 6s szakv6lem6nyek m:isolatrit.

3.3. Nappali ellitris:

Milyen id6ponn6l k6ri

Kelt:20

ev

a szolgriltatris biztositesal:

h6

_

nap

Az ellitast ig6nybe vev6 v.
(t6rv6nyes k6pvisel6) aliirasa

t. 71

eaEszsEot ALLAqITRA voNATKozo rcazotAs
(a hdziorvos, kezelSoruos, vagy k6rh6zi kezel6s eset6n a kbrhLzi
osztdlyos orvos tiilti ki)
N6v (szrilet6si n6v):
SzUlet6sihely, id6:
Lak6hely:
TSrsadalombiztosithsi Azonosit6 Jel:
l.

H6zi segits6gnyrijt6s, jelz6rendszeres hAzi segits6gnyfjt6s, t6mogat6 szolg6ltatAs ig€nybevdtete

cset6n
1.1 .

Ia6nikus betegs€gek (k6rj[k, sorolja fel)

1.2. fert6z6 betegsdgek (kd{Uk, sorolja fel):
1.3. fogyatdkoss6g (tipusa 6s m€rteke):
1.4. egy6b megjegyz6selq pl. speci6lis di6ta szlksegessege:

2. Je[z6rendszeres h6zi segfts6gnyfijt6s ig6nybev6tel6re vo[atkoz6an igazolom, hogy eg6szs6gi rillapota
alapj6n a jelz6rendszeres hizi segitsCgnytjtes biztositesa

indokolt tr nem indokolt

D

3. Atmeneti ethelyezds (az 6jjeli mened6khely kiv6tet6vet), fpoldst-gondoaist nyrijt6, rehabilitici6s

int6zm6tryelq lsk6otthon eset6n
3.1. esettofienet (el6zn€nyek az egdszs€gi allapotra vonatkoz6an):
3.2. teljes diagn6zis (r6szletes felsorolassal, BNO k6ddal):
3.3. progp6zis (vriLrhat6 elhpoweltozls):

3.5. specielis di€ta:
3.6. szenved6lybetegs6g:
3.7. pszichi6triai megbeteged6s:

3.8. fogyat6koss5g (tlpusa, m6rteke):
3.9. demencia:

(p
0 S/6gyszerszedds gyakorisdga, Yarhat6 idotartama
gys
zerek:
szedctt
cv6
igCnybevCtel id6pon tj 6ban

3

vcg leges, id6 leges stb ), valamint az

4. A hAziorvos (kezel6orvos) egy6b megi eglz{sei:

Ditum:

Orvos al6irisa:

(szi)ksig esetin kitl6n melliklet csatolh at6 az igazoldshoz)

P. H.

3. sz6m0 mell€klet a 36/2007.

(Xll.2D

SZMM rendelethez,n

ErteXef: adattap
Szemelyes adatok
Nev'

Sziilet6si hely, id6
Lakcim:
Toryenyes k6pvisel6Jenek neve, e16rhet6sege

t!4er6tabla

Tevikenysdg, funkci6

Ertdkcljen 0-4 pont kdz6tt (a pont6rt6k a szlksdges
segits69 m6rt6kdvel emelkedik)

Tdrbeli-id6beni

0: mindig, mindenkor tdrben, idoben, szemdlyeket
illetoen tajdkozott

tej6ko26des

1

lntezmenyv ezeto H6ziorvos

I

I

I

: esetenkent segits6gre, tiijdkoztat6sra szorul

I

2: rdszleges segitsdgre, djekoztatiisra szorul
3: gyakran trij dkozatlan
4: t6rben-id6ben t6jdkozatlan
I

Helyzetnek megfelel6

0: mindig, mindenkor a helyzetnek megfelel6en

viselkedis

viselkedik
esetenk6nt bonyolultabb helyzetekben segits6gre
szoruI
2: gyakran az adott helyzetnek nem megfelel<ien
I:

I

viselkedik
3: nem megfele16 viselkeddse gyakran
kellemetlens6get okoz, reakci6ja nem kisz6mithat6
- viselkeddsi kock6zat
l4: nem kdpes az adott helyzetnek megfelgtden

!

viselkedni

inr,*e. -

o

0: 6nmag6t kiszotg6lja, 6nall6an 6&ezik
l: felszolg6l6st ig6nyel, de dn6ll6an 6tkezik
2: felszolg6l6st is ev6eszkoz tisait6s6hoz segitseget
igdnyel
3: felszolg6l6s 6s elfogyaszt6shoz r6szbefli segits€get
ig6nyel
4: teljes segits€get ig€nyel az 6tel elfogyasztis6hoz
0: nem ig6nyel segisdget
I : 6n6ll6an vdgzi, de a megfelel6 ruhanemfik
kiv6lasztiisiihoz segitseget iginyel
2: egyes ruhadarabok felvdteldben igenyel segitseget
3: jelent6s segitsdget igenyel az 6ltdzk6d€sben,
megfele16 6ltozet kivdlasadsaban
4: dltozletes, vetk6zds minden szakasziban segitsdgre

tdzkddes

I

i

szorul

x

I

I

x

Tiszt6lkodds (szemelyi

0: sziiksegletcit felmerve <indll6an v€gzi
I : sziiksegleteit felisrreri, bizonyos feladatokhoz
segitsdg€t igdnyel
2: sztiksegleteit felismeri, tiszt6lkodni csak segi(s6ggel
tud
3: r€szlegesen ismeri fel sziiks6gleteit, segits6get
ig€nyel
4: nem ismeri fel sziiks6gleteit, tiszt6lkodni <in6ll6an
nem k€pes

higiend biztosidsa)

0: <inillo WC hasznrilatban, <iltcizkodesben, higi6n6s
feladatait elLitja
1: 6n6lloan haszn6lja WC-t, de 6ltdzk6ddsben, illetve

WC haszn6lat

I

hisicnds feladatokban ellentirizni kcll

i

I

2: cinrlll6an haszn6lja WC-t, de 6ltcizkoddsben, illetve
higiends feladatokban segiteni kell
3: segitsdget ig6nyel WC haszn6latban, oltdzkod6sben,
higienes feladatok elv6gz6s6hez
4: segits6ggel sem k6pes WC haszn6latra,
dltdzkiidesre, higi6nds feladatok elvegz€sere

I
I

I

t

0: vizeletet, sz€klet€t tartani k6pes
l: <in6ll6an pelenk6t cserdl, elv€gzi a higi6n6s

ncncta

feladatait
2: pelenka cser6ben, 6lt6zkoddsben, illetve higienes

feladatokban alkalmank6nt segitseget igenyel
3: rendszeres segits6get ig6nyel pelenka cserdben,
tittcizktidesben, higi€n€s feladatok elv6gzds6ben
4: inkontinerx, teljes ell6t6sra szorul
0: kifejezdkdszsdgg beszddirtdse j6
I : kommunik6ci6ban id6szakosan segitsigre szorul
2: beszid€rtese, drthet6sege megromlott
3: kommunikici6ra csak segddeszk6zzel vagy csak
metakommunikiici6ra k€pes
4: kommunikici6ra nem k6pes

Kommunikdci6
Kepes-e

megfogalmazni,
elmondani a panasz6t,
meg6rti-e, amit
mondanak neki

0: az orvos utasit6sait, e16irt gy6gyszeres tenipiiit
betartja
R6bizhat6-e az elitirt
gy6gyszerek adago16sa, I : gy6gyszerelesben segits€get igdnyel; utasitiisokat
Tenipiak6vet€s

betanja
2: elrendelt ter6pidt taaja, segitsdggel tudja taflani az

szed€se
i

utasitasokat
3: elrendelt ter6pi6t, utasilasokat ellendrzds mellett

tartja
4: gy6gyszer bevdtele csak gondoz6i ellen6rz6ssel
0: tin6ll6an

Helyzetv6ltoztates

I:

"

6nill6an, seg6deszk6z haszn6latiival

2: esetenk6nt segis6ggel
3: gyakran segits6ggel
4: nem k€pes

I

i

I

IIei).v6ltoztatas

0: cin6ll6an
segddeszkriz cindll6 hasznillatdval
2 : segddeszkdz haszntLlati*al,segits6get esetenk6nt
igenyel
3: seg6deszkriz haszniilatdval, gyakran csak segits6ggel
4: nem k6pes
I:

!

1

I

I

I

I

i

I
I

i
I

!

I

Eletvezet6si k6pess69

0: dn6ll6an

(feliigyelet i96nye)

esclcnkdnti tanacsad6s, rdszfeladatra betanfuhat6
sziiksdgletei elletitsaban segitsdgre szorul
3: szemdlyes sziiks6gletei elldtlsdban gyakan vagy
rendszeresen segitsegre szorul, bel6t6si k€pess6ge
I:

2

: szemdlyes

hi6nyzik

I

4:
Li\

24 6r6s feliigyelet

0:j6l liit, szemiiveg
l: j6l l5t, szemiiveg

haszn6lata ndlkil
haszn6lat6val
2: szemtiveg hasznilati4ra szorul, de elutasitja azt
i: szemiiveg hasznalatiival sem kieldgit6 a Idtrisa (pl
hrllyog, €rbetegs69)
4: nem ldt

JS

0:j6l hall, athgos hangero mellett
l: iitlagos hanger6 mellett id6nkdnti hall6sprobl6m6i

Hall6s
I

vannak
2: hallokdsziit6k haszniilauira szorul
3: van hall6k6sziil6ke, de nem kdpes haszn6lni vagy
elutasitja
4: nem hall

i
I

I
I
I
I
I

I

6l1and6

Fokozat

I
I

lnt6zm6nyvezeto es az orvos 6ltal adott osszes
pontsz6m

Ert6keles
Fokozat En6keles
0

Tevekenys6geit elv6gzi

Je

0-19

Az egy€n a vizsg6lt tev6kenysdgeket el
nrdja v6gezni.
A szolgAltatds a szoci6lis es egdszsdgi
ellapot szinten tartesAra korletoz6dik.

L___,

ir.

i,t

llcmz<ik

Pontsz6m

Egye5 tev6kenys6gekben
segitsegre szorul6

20-34

Reszleges segits6gre szorul6

3

5-39

Az egyen egyes tev6kenys6gekben
hetente tdbbszdr segis6gre szorul vagy
fi gyelmet, ir6nltist ig6nyel.
Az egydn bizonyos tevdkenys6gek
elv6gzds€ben napi rendszeres segitsdgre

szorul vagy napi 5zint[ kontrollt
ig6nyel.

l;

Teljes ell6t6sra szorul6

40-56

Az egy6n teljes ell6tasra, folyamatos
gondoz6sra, 6pol6sra szorul, intenziv
odafigyeldst 6s gyakori beava&oz6st
igdnyel.

I

A

gondozdsi szuksearet, varamint

az

egeszsegi arapoton arapuro szociaris raszorurtsag

vizsgalat6nak es igazorasanak reszretes szabaryairor szoro 36r20e7.

bekezdes

(xll

22.) szr\4r\4 renderet 4. s (1)

pontja/alpontja szerinti egyeb korutm6nyek allnak fenn.

A vizsgalat eredmenye alapjan:

-

szocialis segit6s

a gondozdsi szukseglet, valamint az egeszsogi allapoton alapulo

reszorultsag vizsgalatanak es igazotasanak resztetes szabalyairol szol6 36tzoo7.

szocaalis

(xlt. 22.) szMM

rendelet 3/A. S (1) bekezdes b) pont .........alpontja szerinti egyeb korulmeny alapjan
- szemelyi gondoz5s

- idosotthoni elhelyez6s
nyUjthat6.

Datum:
antezmenyvezet6/szakerto

OTVOS

A gondozasi sz0kseglet felUl'vizsgalatAt az int6zmeny fenntart6jatot tehet kerni.
Felulvizsgalat

A

gondozasi szukseglet, valamint

az

egeszs6gi 6llapoton alapul0 szocialis raszorultsag

vizsgalatanak es igazolasenak roszletes szabalyair6l sz6l6 3612007. (Xll. 22.) SZMM rendelet 4. S ('1)

bekezdes

pontja/alpontia szerinti egy6b korulm6nyek allnak fenn.

A vizsgelat eredm6nye alapjan:

-

szocialis segites

a gondozasi szokseglet, valamint az egeszsegi 6llapoton alapulo

szociails

raszorultsag vizsgalatanak es igazolasanak reszletes szabalyai16l sz6l6 36/2007. (Xll. 22.) SZMM
rendelet 3/A. S

(l)

bekezdes b) pont.........alpontja szennti egye-b korUlm6ny alapj6n

- szemdlyi gondoz6s
- idosotthoni elhelyez6s nyUjthat6.
Datum:

fenntart6 kepvisel6je

OTVOS

a

Cserhdtszentivin KOzs6g Polgdrmestere
3066 Cserh dtsze ntiv6 n, Kossuth utca 1.
Telefon: 32l382-056
Fax: 32/ 382-026

t1,,,,*

MEGALLAPODAS
hrizi segits6gnyrij trisra

mely ldtrej<itt egyrdszr6l - Cserhiitszentivrin Kcizs6g Onkormrinyzata K6pvisel6{estiilete eltal
6truh6zott hatriskdrdben eljrirva Cserh6tszentiv6n K<izs6g On-kormdnyzata polgarmestere
(tov:ibbiakban mint szolg6ltatdst biztosit6) mrisrdszr6l
elldtott neve/sziiletdsi neve : ..................
Szijletisi helye. ideje:
Anyja neve
Szem6lyi igazolv 6ny sz ma

TAJ sz,6ma
Lakcinre tanozkoddsi helle:........
....

..sz6m alatti lakos krizdtt (tovribbiakban mint

igdnybe vev6) kcizdtt a mai napon, ta aliibbi felt6telek szerint

l. Az

ell6tAst biztosit6 gondoz6n6 alkalmaziisiival a vonatkoz6 jogszabrilyoknak
megfelel6en, a jelen megdllapodrisban szabiiyozoll m6don h6zi sesits6gnytitAst
biaosit.
A gondoz6si sziiks6glet alapjfn ( *
szocirllis

segit6sre*

a

megfelelo rdsz al6htzand6 )
szem6lyi gondozfsra*

jogosult

A szolgfltat6st biztosit6 a hdzi segits6gnyijt6s keret6ben
al6bbi szolg6ltatf sokat biztositj

- k6relme

alapjin

- az

a

Szocillis segit6s keret6ben
) a lak6kdmyezeti higidnia megtart6sriban val6 kdzremrikdd6s
> hiLz1artesi tev6kenys€gben val6 kdzremrik6d6s
) veszdlyhelyzetek kialakuliisiinak megel6z6s6ben 6s a kialakult v6szhelyzet
elharitrisriban t6rt6n6 segits6gnyrijtrist.

l

sziiksdg esetdn

a

bentlakisos szocirilis int6zm6nybe t<irt6n6 bekdltdz6s

segitsdg6t

Szem6lyi gondoziis keret6ben
F az elllt6st ig6nybe vevovel a segit5 kapcsolat kialakitrisdt 6s fennta(6s6t
F gondoziisi, 6pol6si feladatokat

F
!

lak6kdmyezeti higi6nia megtarlisriban val6 kdzremiik6d6s
hriztart6si tev6kenys6gben val6 k<izremiikddds
a

,,*. 0 &,
Cserhdtszentivd n Kozs6g Po lESrmestere
3066 Cse rh itsze ntivd n, Kossuth utca 1.

Telefon: 32l382-056
Fax: 32/ 3a2-O26

'r

veszelyhelyzetek kialakulisrinak megelozds6ben 6s

a kialakult v6szhelyzet

elharitaseban tct116no segits6gnyuj trist.

>

sziiks6g esetdn

a

bentlak6sos szociiilis int6zmdnybe tdrt6n6 bek<iltdz6s

segits6g6t

2.

Az ellft,fst biztositri a h{zi scgits6gnyrijtrist
a. 201....6v....................h6..........napjdt61 kezdodoen
201 . . ..dv. . .... . . . ... ..h6...... ..napj6ig terjedo hatfrozott id6tartamra napi, heti, havi.............ririban *
b. hatdrozatlan id6tartamra * napi, heti, havi....,.......6r{ban*(*a rnegfelclo
akihfzand6) biztositja a h6t 5 munkanapjrin.

3. Az

ig6nybcvev6 a h6zi segitsdgnyrijtrisdrt
rendelet alapjrin t6rit6si dijat nem fizet.

4.H azi segitsdgnytjt6sra

a ...1201... (.....

)

cinlormiinyzati

val6 jogosults6g megszrinik:

a megrillapodris fel mond6s6val,

hatitrozott idejii ell6tris esetdn a megjel6lt id6tartama lejiirtiival,
a jogosult hal6lival,
a

jogosults6g nem indokolt.

Az ellittirs megsziintet6sdr6l az ell6test biaosit6 irisban hatirozat formrijdban tiLj€kozlatja
az ig6nybevev6t, illetve trirvdnyes k6pviseldj6t.

5. Ha az ig6nybevev6 a megsziintet6ssel nem 6rt egyel, az 6rtesit6s k6zhezv6tel6t6l
szdmiton 8 napon beltil Cserhiitszentivdn K6zseg Onkormiinyzata Kdpr iselcitesttilet6hez fordulhat.

A ,,Meg6llapod5s"-t akiir6 felek kijelentik, hogy vit6s k6rd6seiket elsodlegesen t6rgyal6s rltj6n
kivrinj6k rendezni.
Jelen ,,Meg6llapod6s"-ban nem hatiirozott k6rddsekben a Polgriri Tcirv6nyk6nJw, tovirbbd az
ide vonatkoz6 jogszab6lyok rendelkez6sei az iranyad6ak.

Cserhiitszentiviin, 20..

elldtrist igdnybevev6

ell.ilAst biztosit6

l.,i
iie

,i-:,.

wr.&illut

A
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M{trasz6l6si Kiiziis Onkormin}'zati Hivatal Cserhdtszenti\ dni Kircndclts6ge
AljegYZ6je
Kossulh utca I
i066 Cscrhilszenl,\'
32138?-026;
6:
fax:
telefon: 32l382-05
n.koriesvzoseetDqtnail.com
c-mail: csiva

Javaslat
Cserh6tszentiv6n Ktizs6g

onkorminyzatinak

2019. 6vi ktizbcszerz6si ten,6nck

elfogad{sira

Tisztelt K6pvisel6-testiilet:

2015.6vi CXLIIL T<irv6ny (Kbtv.) 42.S (1) bekezd6s6ben foglalt eloir6s
alapjin az ajrinlatkdr6 legk6s6bb m6rcius 31. napjriig 6ves tisszesitett kdzbeszerzdsi tervet koteles

A

krizbeszerzdsekr6l sz6l6

k6sziteni az adott 6vre tervezett kdzbeszerz6sekol:
.,12.5(1) Az 5. f(]) bekezdtsiben maghatdrozott ajdnlalktirdk a kozponti beszerz1 szen,ek kifitelivel
, q kdltsdgyettsi iv elejdn, legkis6bb mdrcius 31. napjdig tves (;sszesitett kdzbeszerzdsi lenet ( a

: kiizbeszerzisi terv ) kiszitenek az adoll dve tenezett kdzbeszerzdseikrdl. A
ten'el
kdzbeszerztsi
az qjdnlcttkrird legaldbb 0t ivig me96rzi. A Kbzbeszerztsi tan nyilt'inos.
(2) A kt)zbeszerzdsi terv elkiszitdse el6tt oz ajdnlatkir6 indithat ktizbeszerezisi eljdrltst, amelyet a
I e rvb en sz in ttn nte p;fe le I 5e n s ze repe I le tn i ke I l.
(3) A kdzbeszerzisi lerv nem vonja maga utdn az abban megodott kdzbeszerzisrc vonatkozd eljdrds
lefolytctttisdnak kdtelezeusdgit. Az ajtinlotktr6 a kijzbeszerztsi lervben nem szerepl6 kdzbeszerzisre
vaEr- a tervhen a ftglaltakhoz kdpest nfidositott kozbeszerzisre vonalkozi eljdrdst is lcfolytathat.
Ezekben az eselekben q kdzbeszerztsi lert'el mddosilani kell uz ilyen igtny vugt cgtib vdltozds
toydbbiqkbun

felmeriilisekor, megadvu a m6dositds indoktit is.
(1) Az ajdnlatkd16 kdtelas a Kdzbeszerzdsi Hatdsdg vaglt a jogszabdlyban az ajdnlatkdrii ellenlirzisire
feljogos{tott szen kdrisire a kdzbeszerzisi tentet megktildeni.
Figyelembe vdve a Magyarors

zig 2019.6vi ki'izponti kdltsdgvet6sirol sz6l6 2018. evi L. tdrvdny 72. $tekintet6ben kdzbeszerz6si elj6r6st kell lefolytarni. tehet a 201 9. 6vi

ti. az abban foglalt drtikhatiirok

k6zbeszerzdsi tervben sziiks6ges szerepeltetni azokat a beruh6z6sokat, melyek ezeket az 6rt6khaterokat
meghaladj6k.

72. S (1) A kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.) 15. g
bekezdds h) pontja szerinti nemzeti kcizbeszerz6si 6rtdkhat6r
- kivdve a k6zszolg6ltat6i
szerz<id6sekre vonatkoz6 6rt6khat6rt - 2019. janurir 1-j6ti5l 2019. december 3 l -6ig
a) irubeszerzes esetdben 15,0 milli6 forint,
b) 4pit6si beruhriz6s esetdben 25,0 milli6 forint,
c) 6pit6si koncesszi6 esetdben 100,0 milli6 forint,
d) szolgiitatis megrendel6se eset6ben 15,0 milli6 forint,
e) szolg6ltatisi koncesszi6 eset6ben 30,0 milli6 forint.

(l)

(2) Az (1) bekezddst6l elt6r6en a kiizszolg:iltat6i szerz6d6seke vonatkoz6 nemzeti

k<izbeszerz6si 6rtdkhatar 2019. janurir l -jdt6l 2019. december
a) irlbeszerz€s esetdben 50,0 milli6 forint,
h) lpitdsi beruhriz6s eset6ben 100,0 milli6 forint.
c) szolgiltatis megrendel6se eset6ben 50.0 milli6 forint.

d) lpirdsi koncesszi6 esetdben 200,0 milti6 forint,
e) szolg:iltatrisi koncesszi6 eset6ben 100.0 milli6 forint.

3 I _6ig
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Mritrasz6liisi Kiiziis ()nkormInl zati Hiyatal Cserh{tszenti\ ini Kircndeltsdge
Al.leglziije
1066 Cselhiitszentivzin Kossuth utca

l.

tefefon: lzli 82-05 6: fax: 321382-026l.
e-mai I : csivan.koriesyzoseg@gmail.com

K6rem a Tisztelt Kdpvisel6-testii letet- az el6terjeszt6st elfbgadni sziveskedjen.

Hatirozati javrslat
CserhitszentivIn Kiizs6g 6nkorminvzata K6pviscl6-testiilet6nek
...../201 9.(IV.....)szimI hatiirozata
2019. 6vi ktizbeszerz6si terv16l

Cserhitszentivln Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo{estiilete, mint dtintdshozo lestiilet a
kcizbeszerzdsekrol szolo 2015. dvi CXLIll. tdrveny 42.Q-a alapjdn az Onkormdnyzat. mint
ajrinlatkdro itltal 2019.6vben lefolytatand6 kdzbeszerz6si elj6rrisok 6ves tervdt a mell6klet
szerint j6vehagyja.

A k6pvisel6-testtilet megbizza a polg6rmestert, hogy az esetlegesen kiizbeszerz6ssel 6rintett
feileszt6seket beruh6zrisokal kiserje fi gyelemmel.

Felel6s: polg6rmester
Hatarid6: folyamatos

i20 1 9.(lV.....) .szdm hatdrozat meLldklcte

Cserh6tszentiv{n Ktizs6g 6nkorm6nyzata
2019. 6vi kiizbeszerz6si terve

Id6beli iitcmcz6s
az

A ktizbeszerz6s tirgya
6s mennyis6ge

cPv k6d

Irinyad6
cl.i:irisrcnd

Tervezett
eljrir:isi tipus

Sor keriil-e vagy
sor keriilt-e az

eljiris

ad

meginditdsdnak,
illetve a

szerz6d6s teljesit6s6nek
virhat6 id6pon{ja vagy a
szerz6d6s id6tartama

kiizbeszerz6s
megvakisit6s6nak
tervezctt id6pontja

ott

kiiztreszerz6ssel
tisszcfii gg6sben
el6zetes
iisszcsitett

t:ij6koztatti
ktizz6t6tcl6re?

I. Eszkiizbeszerz6s

II. Epit6si beruhfzrls
I

III. Szolgiltat:ismcgrcndel6s

Siraky Attila sk.
polgrirmester

1.tL tuL!.la-bj
,-

:,

Tartalomjegl z6k
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3

T.

A N6g d

A Helyi V6delmi

Bcvozet6s

Megyei Katasztr6favtdclmi ]gaz8at6srg (tovribbiakban: NMKI) Sa186tarj6ni

Kataszlr6favedelmi Kirendclts6g (bv6bbiakban:

KvK) tev6kcnys6g6r, a szervezetet €rin(6

Bizottsiigok (tovebbiakbani HVB) katasztr'6fav6delmi clniikhelyettcsi
teladarok ellates6nil szemelyi vehozis nenl tdn6nt, a NMKI ISazgat6ia dltal meg 2013-bnn
ktel6h szem6lyek ldtjdk el tov,bbra js ezcn beoszdsokat, Brton),tereny6n Farag6 Sendor tii
alezredcs. Piiszt6n Csepe Zsolt tii. alezredes 6s Salgrna(inban Angyal Tibor lti- nlezrcdcs.

jogszab6lyok. a Beliigyminiszterium Orszatsos Kalasztr6fav6delmi F6igazgal6s68
(ovibbiakban: BM OKF) 6s az NMKI 6s a KvK normativ,'ri, valamint a BM OKF ihal
J6vdhaSyoft SzeFr'czeti es Miikddasi Szab6lyzata (bvnbbiakban: SZMSZ), a KvK iiglrcndje.

A ST llTP tljen ellittuk

valamint a munkalervei alapirn vigezte.

Mindennapos feladatainkat az MSZ EN ISo 9001:2009 szabviny szerint kiahkjlolt
min6s(:giriinyitesi rendszer betariislval lettuk el.

A KvK illetekessigi teiitctahez 3 ji'u.is (Batonytercnyei, Peszt6i 6s Salgotarjiini), tjsszcson 6l
telepill6s hrtozik. ahol elliljuk az cls6fokir integrdlt hat6sAgi tevekenys6Set.
2018-as 6vben lovibbra is kiemelt feladat volt az integfill katasztr6fav6delmi hat6srgi
tev6kenys€g er6sit6se, mely 6ltal hatekony feliigyeleti rendszer miikddteteset v6gezziik
sziiksag szcrint az erintctt drsszcrvck, drshat6siSok bcvoniis6val cgyiittcs cllcnairz6sck
Iefolyralisival. kvebbii a k6szenl6ti allonriiny eredmenyes felkeszitcse ezen feladalokban
val6 kdzrcnrriktjd6sre 6s a krresenranyek szakszetli lelszSmo[isrira.

A

Katasztr6favadelem folyamatosan a hatekony megel6z6src helyczle a hangstly. F-nnek
negfelclden a tudatos veszclyhelyzet-megel6z6si tev6kenys6g, azaz a vcszdlyforrdsok lovibbi
b€azonositesa (pl. a vizelvezetri Arkok, szabadt6ri tr.izesetek helyszinei. vesz6lyes k6nrdnyek,
stb.) 6s clhiirirasa is v68rc lctt hajtva az intcSrelt hat6s68i fcladatok kijvctkcTctcs jogszirbdly-

az egyiillmtkiidesi megrllapodtisl k(ttiirl (tovirbbiakhan: EI,lU, 7 dh
tjnk6ntes tiizolto egyesiilet (bvibbiakhrn OTE) szrkmar 1(liiuyeletr ellcniilzcs6t,
tevekenys6gr,ik segit6set.

Nagy figyelmet forditottunk a teljes szemelyi illominy hivatestudatinak crtjsitescrc..rz
egysdges csapatszellem kialakitisera. a szakmai kompetencidk n6vel6s6re. vaTanrint rz
,llominy eg6szsdgiigyi illapotinak meg6rzes6re, javitrisdra. ennek irdek6bcn naglon sok
sportrende2\'6nyen vetttnk r6szt.

Il. Trizolt6sdgi Feliigyel6

A

alkalmazAsa

iltal.

Az illct6kcss6gi tcriilctiinktin az cscrn6nyck szrizal6kos arinlit tekintvc 56'% \olt tiizcsct as
34 % nriiszaki mcntcs. A 883 cscminy 70 7o-a bcavatkozist iginyclt,7 % kicrkcTis c[itt

lclszimoll,

C6lkitriz6s volt a vezet6i- irdnyit6i tev6kenys6g javitisa, a tudatos vesz6lyhelyzermegel<iz6si
tevekenyscg sz6les kdrii lcrjeszl6se, a lakossig tingondoskoddsi k6pcssdginek er6sitesc, az
iink6ntes hizolt6 6s polgiri v6delmi szeruezetek er6sit6se 6s nrtiveleti alkalnrazdsuk
f€jlesztese, a v6detmi igazgatas vezeltsi kepess6genek feileszt6se, a szenezcti 6s az egyani

teljesitnrcnyc6lok teljesiilcsi halastbkinak ntivel6se €s

az dllonllny molivilrsa.

k6nlcnyttzekkcL, a sz6n-monoxidmergezEssel cs a sormunkAval kapcsolatos hakisegi
jogkiir alkalmaTesa 20l8"ban is kicmeh Jelcnt6sted, de mrir kisebb mcnnyisig0 feladat volt

A

(jogszabil)"vil1{)ztis tijrtinl, a nem tiirsas nraginh6Tak eseteben nldr ncnl kdtelcT(i a sormunka,
megrendcl6sre tijrt6nik az (t86stcrm6k elvczetdk cllen6rz6sc). Sajnos nagyon sok k6mtny
tovdbbra sem fclel mcg az eldir6soknak, ezAltal eleheszclyes allapot ak. A kemanyek
feliilvizsg6latdt v6gzo szervezetekkel napi munkakapcsolat Ictt kialakitva. A veszelyes
kam6nyek esetleScs haszneLatit a vonatkozri szabllyz6k szerint ellen6ri7dik.2018-ban a
lakossig r6sz6rc a BM OKF Gazdas5gi Ell,116 Kijzponl l6tja el a k€m6n)'tiszlillisi 6s
feliilvizsgalati feladatokat.

szrmara kitrizdlt szervezeti teljesitm6ny-kijvclelmtnyeket

I

rllo

szendtkosan nrcgtcvcsztit .iclzcs,

marad€klalanul

reljesirerrilk.

2

I

'/o l6v0s iclz6s

ts I

'% ulal.rgos.iclzas

volt.

20l8..lanLriir0l tijl (lcdembcrll-igr kilvelkezij riscrra'fyck t(lrltnl.k ll

K\li

I

EsemIny:

t3

1r

hox\rtkozist iganvclt:
cbbiil riizesct

)'7 6

ll.r

ebbiil mriszaki mcnt6s

319

-l2lr

ki6rkrz6s eliitt frlszimolt
szindikosan nrcgttYcsztii iclzis:

5lt

5.1

11

tl

IIJg

l9{

t6r rs

jrlzts

ut6lagos jelzis

36?

l0
981 018 mr

612 695 nrr

98. IHa

61.3 Hr

l

l

t6nyleges aszt6si fokozat III-as

I

t6nylcges riasztAsi fokozat IV-cs

0

0

t6nyleges riaszldsi fokozat V-6s

0

0

6s

anrak BT KvO-je van az alerendelts6g€bcn.

l

551

kiiresetek helyszin6re, eredm6nyesebb€n tudjek menteni a baiban l6vtik 6let6t. testi epsaget 6s
anyagi javaikat- Az eltelt id<iszak krrcsemtnyei bizonyitoll;k, hoEy helyes Jdnles voll BT

(tov{bbiakban: ST HTP)

t

t90
6t5

chhiil milsznki rrcnlcs:

tlizcsct alapteriilcte

KvO, megval6sult a cekitiiz6s. A hizolt6-parancsnoksiSok 6s r KvO-k miikddesr teriilerei
ennek megfelel6en lettek kijeltjlv€. A KvK-nak a Pdszt6i Hivatrsos Tuzolt6-pArancsnokstg
(tov6bbiakban: P HTP). valamint a.. Salg6tai6ni Hivatasos Ttizolt6-parancsnoksig

lll

.l5

ebbitl riizeset

kdzbiztonsiS ndvel6se erdek6ben a Kataszlrdfavedelmi Ors (ovdl,hiakbxn: KrO) program
N6grad megyaben a Bitonyterenyei KvO (ovribbiakbanr BT KYO) letrehoziseval mer
kor6bban lezerull (2016. augusztus 0l-lrjl miikddik). A KvO-k miiktidcsev€l biz(osilolt, hogy
a vonulirsi idiiket lEnyegesen csijkkenteni Iehetett, eziil(al a lreavatkoza) er6k kor{bban ernek a

,\

ter!llclCrr

Illetekessegiteriilcten: \,liikiidisileliilclcn

napi

tovAbbkap26s€nek korszenjsit6sc.

A KvK

I. Krrcsctck alakulSsa:

,{05

t6nylegcs riaszlrisi fokozat I-es
t6nylcgcs riasztisi fokoT.rt II-cs

I ezekb6l riasztasr fokozat tanylegesen
lasTlolt szerek

sTama:

Kremell:

| 53

l

15

/x

1550

l

6

5

megmentett szem6lyck
t

szima

miiszaki

trlizesrtn6l:

siriilt szem6l]0k szima mriszrki mrnt6sn6l:
tizrsrtnril:

35

35

25. Karnncskcszr

's

2

I

tt1

26. Kar.Lncsl.rpu,rij

8

I

1

8')

27.
28.

Kar ncsshg
Kazir

1

3

4

17

l6

l8

halott szcm6lyck szima miiszrki ment6sn6l:

1

3

dizcxctndl:

2

I

lakistr.iz

t02

8ti

ktm6n),ttiz:

46

42

szabadt6ri tiiz

142

120

8l

szabadt6ri t0zb6l erdri- 6s veSetici6tiiz:

6

26

'7

l9

29. Kisbigyon

2

0

30. Kisbrilkrinv

0

2
0

3

0

4
0

0

0

0

'l

l

4

31. Kishaftyirn
32. Koz:ird
34. Lirkc

'l

0
0

l

I

0

Mirkhdza
17. Mitranindszcnl
38. Melrano\,rk

I

t

I

0
0

t0

3

7

36.

\ 6lelmezelt sz6nd6kossAg

7

6

liiz!izsgilIll indull:

8

6

dTE beavutkozis

71

65

3

4

29

29

39. Mrtraszcle
10 Miilrasz6lds

7

6nkentcs mcnl6szervczet bcavatkozis

8

4

4

be6pitett tiizjeh6 berende26s t6ves jclz6se (vonulest

t3l

t4l

4l Mitraterenye

22
20

7
9

l5

12 Mitravereb6ly
,t3 MihAlygcrgc

2.

2

0

41 Nagybdrkdny

0

0

0

45 NaSykeresztur
16 Ncnlti

l
ll

0

l

A KvK

illet6kessegi teriilct6n az esem6nyek lelepiiles szerinti kimutatasban

'I elepiil€s:
AIs<itold
2. Berna

l.

3, Bitonvterenye
4. Bokor
5. Bir
6. au;,ir
7. Cercd
8. Csecse
9. Cserhetszcntiv6n
10. Do

ll

6sszesen

l\[riszrki ment6s: l tzeset

3

2

1

l

4

108

5l

57

I

0

1

1

0
,7

5

.',-o'.'.'

0

0

7

'4

l

0

I

6

t2 Egyhrizasdengcleg

4
0

3

t3 EgyhrzasBergc

l

3

l4 E{d6kiirt

4

0

l5 Erdiitarcsa

2

0

l6

Etcs

2

11

Felsiitold

0

4
0

l8
l9 H6halom

n

0

Ecseg

20 lpolyarnirc
2t Jobb6Syi

19 Rikoczibinya
50.

Sigtjfalu
51. Sals6farjnn
52. SnnisonhnTa

10

l
4

24

22.

Ka|6

l3

4

9

23.

KTgn!:llja

7

3

24. Karancsber6ny

J

I

4
'4

ll

5

N

2

6

61

4l

26

2

1

1

1

4

3

318

156
0

0

0

162

lt

8

54 S6shartyin

I9

2

t7

55 Szan,asgcde
56 Szilaspogony

2

I

I

0
r3

0

0

57 Szirnk

58. Szuha

I

I

0

59. Szurdokpiisptiki

l2

3

60. Tar

25

9
1

6

3

62. Vizsles

5

3

$.l"itur

I

0

l

390

493

53

3

ll

11 Palotis
.t8 Paszti

I

'i-,

I.

Sonrosk6tjfhlu

Vuny^."

Osszesen:

2

l

2t
2

A t6bltizatb6l j6l Litszik. hogy a tclepiil6seken a ttz cs nrtiszaki mcntesck szrinr,r n.rgyjhl,rll
eSyenlelesen oszlik meg. Krvcteh kepcz az a p;ir teleprilc\ (a vrrosok kremcll
bctiifomdtumban vanrak), amelyiknek a nagysilga 6s a lakosseg szema mratt jelcrrt6s.n eltcr

a !6bbi telcpiil6sl6l. Altalinossigban a tlizeselck szima .ielenti;sen trjbb mint a
mcnrdsekd. er

r lcnderlcia a 2018-as elt c i" igaz.

nriiszaki

x

7

A miiszaki rlenttsek
55

60

49

50
50

l

40

20

I
I
I

l0

I 13

30

0

L

45

42

40

33f

tol

32

I

28

30

28
24

I

t

l

I

30
26

l

I

I

.E9

l

36
28

T
l

34

e
E

E.3

EE

E

E

--.-lll0szaki ment6s

-".-TLjz

A havi esemdny

szemokat megligyelve lrqjuk. hogy az esemEnyck 6tlagos ert€keket
mutatnak. Kiv6tcl a mrrcius, eprilis, j{lius, augusztus 6s okt6ber h6nap mikor kicmelkedden
sok volt a k6reset, amely dsszefiiSgesben van az iddjaresi ktiriilm€nyek*el.

a

kijvetkez6 mcgoszlrsban fordultak clii

kin ctkczii nrcgosu llsbrn iir(hrl(rk elij

K{resetek fajtdi:

Katcg6riihoz trrl67{i 6rtr:k

Allatbalesct
Egy6l)
L,lemicsapi s'viharkrir

g4

I6

l8

tlctmcnt€s
Elliint szem6ly keres6se

io

Epiilelomles,.magas6piilet baleser
Fa kid6l6s
Gizsziverglis
Halott kicmclas
Kiizlekeddsi eszkcizbcil kifolyt iizenlanyag
Kiiztti baleset

4
gz

Olajszcnnyez6d6s

2

I

21
I

3

85

Omldsvesz6ly
R9y9l (m6h4dllels)
Striilt mcnttsc
Sz6n-monoxld szivarBris
Technol6giai meghibisodis
Tcher- vagy szem6lyfelvon6 balese(

I

7

10

25
3

l

Veszalyes anyagok

I

J

A mtszaki
A trizcsctok

a

ment6sek kiiresetei kdztjtt jelent6sen kiugr6 adat az cgyeb.

kdzuti baleset kateg6rianak szema

A

a tak;d6lisck 6s
tcibbi kateg6ri^ mennyis6ge nem kiugro irtik

a

a

tiiblezatban.

Kateg6ridhoz tarl6zd 6rt6k

Tiizesetek h€lyizinei:
Nincs mina,sit\'e
Iig6szsdgrigyi, szociiilis I6tcsitm6ny
Ilgyeb
lpari, termcl6si lttesitm6ny
Kereskedelmi, szolSilrani letesitm6ny

2. Jelent6sehb krreset:

Mijus I9-6n

Salg6tarjinban egy ipari iizem l50x60m-es csarnok/rban l6vii IOX tart;llyhan
(kemence) .t technol6giai folyamat sorAn, feltchet6lcg llzikai robbarris tcificrt. A ta iilyb.rn
kialakult nyom6s hatdsilra s6-olvadak kcriilt a tartrilyon ki\iilre (kb.40-50 ml-cs tedilctrc).

arnely meggytlbrla

a

kcimyczeteben

levii

tcchnologirihoz hasznrll anyagokfl

bcrendez6seke(. Az esem€nnyel kapcsolatosan,,jsszcsen

K6zleked6si eszkdz

7 szcmely s€nilt mcg.

kij/nliik

cs

h:rt(n

Miivcliid6si I6tesitmany
Otthon jellcgri l{tcsitmtn-r

107

ligrrti panaszoktal k6rhizba sz,rlli()(tak. Egy szcmely feliilcti cg6si s6nilast szcnvcdclt a
bokijnn,6r nem kellett kr'rrhizba sz;illitani. A hcllszinre vonult Tarr:in'l-cs. farjanr12-cs.
Bitony/l-es, Sz€cs[ny/1-es, T rjrn/L6tr.r. Tar]hn,\'izszillil6, N6grdd]KML, cs
N6grid,/KMSZ. NoSrid/KMI- a helysTinen miisTcres m6r6sekcl \'8grctl. mclyncl \ur.in

Szabad tedlct
Tiirolisi lalcsilnreny

1

hatdr6rt6k alatti ert€ket m6dek. N6grid/KMSZ a helyszinen, hel_vszini szeml€L v6gzett.

8

Jillius l4-6n Salg6ta{rinban a szemallelepcn kclerkezelt lriz. A hclyszinrc vonult Tridn/1.

Tiizesrt szabad teriilcten

t42

Tarj6nryizszdllit6, TarJ6n/2, Biitonyil, Szecsenyil, CyannatVjzszillit6..'r"6grLidrKMST-.
Mitra/KML. ,zdNizszi'llitl 6s P6terke/1. A riasztiis ll-es Kiemelt volt. A VCU
szcmetlclep6D az otl tirol szcnr6! cSett kb. 1000 n12 cu. Az egys6gck ajsszescn 8 (lb "C"
srSirral a tiizet Iel'ekctitettak tdbbsT6ri ltlclepLilessel. A trlzolthsbrn Sargijl.rlu es Endrcl]l\'ll
OTE ta&jai is rcszt veltck 5. illetve 4 lcivcl. A lertilct tisztrkni orTdstl a KSM I (lb
gapjiirm[fecskend6vcl 6s 7 fdvcl vaScztc.

Krizui
I

A tuzcsetek szinra kijzdll J elen t6sen kiuSro adat a lijzesclek uabud te iletcn katcg6na es rz
otthon icllcgri l6lesinneny. ha nem szrimoljuk a nincs min6sil\'e kateg6riit A tdhbi kateg6ria
mennyrsdgc nen kiuglo

eiek

a

tibl;izalb

n.

l0
December 07-6n Salga)urjanban egy kdz6pmagas Lak6€piilelben keletkezett riiz. A helyszinre

vonult Tarjdnll, Tarjin/2, B6tony/1, Sztcseny/1, Tarjen/L6tra,

TarjAnA izsz6llit6,
Nogi6d/KMSZ, P6terke/1, Gyarmat/l 6s a Gyarma/L6tra. A riasztis fokozat III-as Kiemelt
volt. A jelzett he,yen 6gett egy l0 emel€tes lak(;6piiletben a I6pcs6hiz eltal haliroll

technol6giai akna, mely betonfallal k6riilha6rolt. Az akna befoglal6 meteteit 1,5x 1 ,5m
alapterulet 6s az 6piilet tetejdre szell6zdtt ki 4 db 100 mm 6s ldb 150 mm 6tm6rdjri fem
cs6vek-kel. Az akna ftildszinti r6sz6n tal6that6 egy 0,65x0,65 m-es vasajt6. Az akneban 6g€tt
kb. I m2 teriileten felhalmozott szemet. valamint tdbb maler hosszt szigetelt kiibel, mely
lekercsben volt. Az egys6g a tiizet I db,,C"sugdrral eloltotta, valamint az 6piilet kiiirit€sCt.
szell6ztet6s€t elvegezte. A tiiz ncm tededt ki az akneb6l.,4. kimentelt lak6k a k6resel
f€lszemolesiiig meleSed6buszban lettek elhelyezve. Az ut6munkdlatok befejez6se uten
visszat6rhettek lakesaikba. Szem6lyi s6riil6s nem t6n6nt.

December l8-en Palolison egy epiilet tet6tere 6ge1t.

A lriz kb. I00 ft2 voh. A helyszinre

vonult Prszt6/1, Hatvan/1, Bcrcel/1, Asz6d/1, Gitddll6,A/i2szi.llit6, N6grid,4<MSZ 6s a
H6hatom OTE/I. A riasztesi fokozat II-es Kiemelt volt. Jelzett helyen 10x15 meteres bolt €s
irodahelyisig tet6szerkezete teljes terjedelemben 6gett, amely trapdz lemez h6jazattal
rendelkezett, fa tart6sze.kezettel vok aldtdmasztva. A tiiz oltrs:it az egys6gek 3 db "C"
sug6nal 6s 2 db "D" sugarral hajtotdk vagre. Az oltiis 6oren a lemez h6jazatot az egys6gek
eltavolitott6k. valanint a bels6 elmcnnyezctct is .6szben mcsbontott'k az izz6 riszck
megsziintetes6hez. Az elad6t6rbe 6s az irod6ba a tliz nem terjedt et, de jelenttis viTkar
kelctkezctt, az 6piilct fiid6mszcrkczctc a tiiz 6ltal jclcnttiscn k6rosodott. A padlrst6rbcn a
tulajdonos elmondisa szerint fel nem hasznelt, megmaradt 6pit6si anyagok voltak tArolva. A
f66ptiletre a tilz nenl terjed 6t, annak elad6tereben vizker kel€tkezett.

20[8-ben dsszesen l0 telepiiL6scn hajtottuk vagre, iLletvc koordineltuk a lclepril6si kiilclcs
polg:iri vtdelmi szervezet eSys68cinek tovibbkdp26s6t. A tovebbktpzisckct mo7{rl\ ,isl
gyakorlal el6zte mcg, iisszesen 147 fd vetl r6srt rajta.

2. A tclcptil6si iink6nt0ses polgdri v6delmi szervezetek megalakftdsa, rcndszcrlre6llit(i,

gyakorlrtinak megszervez6se.
2018-ban dnk6ntes mentdcsopo( rcndsz€$eirlliki, ille|e nemzeti min6sitij gyakodauru cnl
keriilt sor. V6grehajtoxuk az 6ves riasztdsi gyakorlalo( (12 telcpiilesi. 3 Jiirisi mentcicsoporr ).
mih6sft6

A jirAsi menl6csoporlok r6szere egyiittmtikiid6si gyakorlarcl

szerveztirnk eltiin( szcnrdy

kercsase. m€ntese fol.rnaban.

Kiizbiztonsigi refcrensek tovibbk6pzeseinek megszervez6se.
A szabiilyoz6nak megfeleltien negyed6ventc fclkeszitest tartoltunk
3.

a

kiizbiztonsigi refcrcnsck

rdsz6rc. Az cl6z6 6vckhcz hasonl6an a fclk6szitisckct tdbb hclyszincn hnilouuk vdgrc

nagyobb reszvdtel €rdek6ben. Kiv6tel

a IL

I

rlrinal

ncgyed6vi, amcly az aratiisi konlercnciirval
egybckdtve a KvK-n lett megszervezve. Az L 6s a IIL ncgyed6vi lelk6szitdst a Piszl6r
Polgiirmesteri Hivatalban 6s a KvK-n hajtottuk v€gre. A l\r. negyed€ves fclk6szit6s hclyszinc
kib6viilt a Beronyterenyei Polgirmesteri Hivarallat, mivel a felkeszitcsr dssze\onluk a
rezsics6kkent6sb6l ad6d6 katasztr6favddclmi ieladalokr6l sz6lo l6jikorar6val. A
tovribbk6pz6sckr6l cml6kcztct6t kiszitiink, amcly tartalnrazza a lclkisTit6s tanlatirt. a
v6greha.jtand6 {eladatokat, haririd6ket 6s a lclel6sbket. Trjbb alkalonrnral kiadvrlnlok.
scg6danyagok cljuttatisiival scgitc(iik a kitzbizronsagi rcfcrcnsck munkljAt.
2018. janu,r l-6n 52 t6 ktizbiztonsiigi rel'erenssegiteltenrunkiinkatezaszinr20l8.6\visire
50-re csdkkenl. 35 fd yctt teszl legalrbb 1 alkalommal a lelkcszitcseken.
4. Lakossigfelk6szlt6sl feladatok.

III. Polgiri \'6delmi Fcliigl tlii
A KvK illet€kessegi teriilet6h a Polgari V€delmi felugyeltis€g legfontosabb feladatai 2018.
€vben az alebbiak voltaki

t. A telepiil6si

ktiteles polgiri vddelmi szervezetekkel kapcsolatos felk6szitesi feladatok,
gyakorlatok megszervezese.
2. A telepiilesi tjnk6nteses polgiri v€delmi szervezetek megalakitesa, rendszerbe6llit6,
mrnrisitri gyakorlatinaJ< meSszervezese.
3, Kijzbiztonsagi referensek tovebbk6pz6seinek megszervez6se.
4. Lakossigfelk6szit6si feladatok.
5. HVB feladataiban val6 r6szvetel.
6. Kockezati helyszinek, e8y€b helyek 6s eszkdzitk polgari v6delmi hat6siSi ellen6rz6se.
7. Kdz6ss6gi szolBelat

biztosit

sa a

dirkok szam6ra.

8. Egy6b feladatok.

L A telepiil6si kiitel€s polgiri v6delmi szervezetekkel kapcsolxtos felk6szit6si feladrtok,
ryrkorlrtok megszervez6sc.

2018. junius l2-13-14-6n a HVB-k bevoniseval a rendkiviili nyeri iddjeressal kapcsolatos
gyakorlatol szerveztiink a telepiil6sek sz6m6ra. A gyakorlaton mind a 63 lelcpiil6s r6szt vett,
4l telepiil6sen riaszt6si gyakorlat is lett v6grehaitva (tjsszesen 946 fd reszvetel6vel).

A gyakorlatot

a

KvK veze!6je megfeleltre €rt6kel!e.

Felk6szitettiik a katasztr6tav6dclmi ifjlsegi rersenyre a csapak)kat. A nregyci ddntiin a KvK
illetdkesse8i i€riilet6t 6 csapat kcpviselte, kdz6piskolai kateStridban Fdy, Slromfeld. Tincsi!\
iskola, eltalenos iskolai kateg6rieban Doroghriza. H€halom es S!. Kodely iskola. H€halomb6l
k6t csapat is nevezett, ez6ft ott helyben venenyeztettrik a csapatokat a megyei drintiin !al6
r6szvdtel6rt. A kdzCpiskolai kateg6riaban a Salg6tarjeni Szakk€pztsi Centrum Slromteld
Aur6l Szakgimneziuma 6s Szakktizdpiskolejdnak csapata Iclr a gy6ztes. i8)'rik kepvisclttk
N6gr6d megy6t az orszrigos dtinlrin.
V6grehajtottuk az Orsz6gos Tiizmegel6zesi Bizotlseg etul kindott feladatokat (rajzpilyizat.
hallilos s6riil6ssel jrir6 balesetek szimrnak csdkkentts6vel kapcsolakrs cl6adrsok. ,,Nc
gytjtsa. gyiijtse szelektiven" kampeny. stb.).

T6bb lakoss6gi kezdenrenyez6sii. illelve tiirsszervek iiltal kezdemenyczeit rendcz\,\in)r'n
vettiink riszt. Ttjbb ovodai csoport Iitoga(a meg a liizoll6 laklanyiil. A kiilontrijz6
felk6szlteseken, eliiad6sokon, rendezv6nyeken iisszesen 147 alkalommal 839[i l6l.itogatd vclt
r6szt a kiil6nbdz6 rendezvenyeken (6voda 655 fd,6ltal6nos iskota 3288 fii, ktiz6piskola 412

f6, lakossig 4023 fti
5.

HVB feladataibsn val6 reszv6tel,

bizottsrig iildseinek elijk6szit6s€ben. v€grehajtishban kdzrcnriikiidtrlnk. A KvK
illetikess6gi teriilet6n l6v6 I db HVB kataszh6favedelmi-elndkhelyettesi bcosrisrt a K\'K
iillomenyaban l6v6 fdlisztek adjak. A HVB iil6sekre tissze6lliknt cldrcrjesztcscinket
clfogidtiik, sz6beli kieg6szitesckct terttnl a leBfontosabb feladatoklal kapcsolatosan.

A HVB

V6grehajtottuk a munkacsoporlok felk6szitascl. valamin( 2018. okt6bcr honapban a HVB
iil6sek utin a polS6rmesterek fclkaszitdsdt.
Rendkivtili iil6s 6sszehivesera nern kcrtilt sor.

tl

l2

polgiri v6delrni hrt6sigi ellendrz6se.
207 db ellen6rzest hajtottunk v€gre ebb6l kockezati helyszin 84 dh. Az

6. Kock6zati helyszinek, egy6b helyek 6s eszktiziik

Osszesen

ellendrz6sek megoszlesa az alebbiak szcrint alakult:

E-;:',]

Er"#l

t-,.---t

250

t",.."-,t
".,."-.t
1..,"..

207

200

150

EAdalsorl
100

Tapasztalatunk szerint mds intezn6nyeknAl. szervezeteknel kib6ynltek
55

k6zdssdgi szolgdlat lctdltiscrc. cz6rt

50
B

"S,*

a".O"

ir
ir

Kdzrcmtikitdtiink az iparbiztonsrigi feladatokban. elstisorban az ADR cs RID cllcnrirzasekcn.
A KvK szem6lyi illonrinydbol 5 fd adott KML k[szenlati szolgil^1o1

.,-,"

."nu..-+'.".d
*"""-.

d"" lLs
*n "$.yd
tr

Riszvct(iink a kiildnbdzd gyakorlatokon (tijvsvczctdsi, a[csi16si, bcrcndclcsi. K\.4L stb.].
OLGI pr6bikoh. vcgrchajtotluk fl sTirinapr6bikat cs a szirina cllcn6r'76sckcr.

"r" "-"*'

-"C

7. A katasztr6lar,6delmi kiiziiss6gi szolg6lat (tovlhhiakhan KKSZ) biztosltdsa a diikok
szdrnira.
Pontosiroruk a Levezetdsi ten'einket (KvK, ST HTP, P HTP vonalkozeseban). illewe
a

17

Tagjai vagyunk a leltdrozdssal kapcsolatosan nregalakitolt csopo(oknak. Vigrchaitotluk.r/
dnkorm:inyzatokniiL liv6 szakanyagok lcltirozis:it.

is.

mentorok kijeltil6set.

kirendelts6g illet6kessegi teriilet6n tjsszesen

ll

kiiz6piskola van, mindegyikkel

kapcsolatban ellunk. Az el6z6 6vhez hasonl6an van miis megy6b6l diek, aki a KKSZ-I ndlunk
rii

Iehet6s6gek

8. Egy6b fcladatok.

Ktjzremtikcidriink egydb hat6segi feladatokban elsrisorban a letikott kemenyek hasznilariinak
ellenci126sevel kapcsolatosan, de kdzrcmiiktjdiink viziigyi hat6si8i, liizv6dclmi ellen6rzeseken

A

r

kiscbb sTdmban vilxsztiiik

katasztr6favedelmel.

0

felulvizsgiiltuk

:r diikok

Lepontositottuk a szerz6d€sben Ickdtdtt anyagokat. technikai eszkijzdket, szolgiltalisokat,
intezkedtijnk ezek hatdrozalban t6rtend lebiztositdsem, illet\ e eh tgcztr.ik a nr(idosilisokat.
Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a polgimresterckkcl es az ijrrkonndnyzati \czetiikkcl,
beosztottakkal, valanrint a tirs szcrvekkel. humanittirius szervezetckkcl. Jelcn voltunk tijt)tl
telepiiles iinl<omlinlzatdnak tesriileti iil6s6o, valamint fiolgirdr c8yesiiletek iil6sein. Rtszt
vesziink a Polgiri Vadelmi Szdvctseg munkiijiban.

a

Megjelentiink
kiildnbdz6 kdresem6nyeknr!1, javaslatainkkal
elsddlegos int6zked6scik meghozntnl6t.

scSitedik

n

(liinrcscili.

Folyamalosan ponlositonuk a polgdri v6dclnri adan5rakar (Helios, Kap).

lri le

Lehctds6g szerint a munkav€delmi okratrsokar az iskoldkban egyszene rarrjuk meg. Van

IV. Iparbizhrns6gi Feliigvclii

olyan iskola ahol egy alkalomra dsszegylijtik az erdekliidiikc!. van ahol mindcn els6
6vfolyamnak kiilijn kell m€glanani az elitaddst.
2018. avben az iparbiztonseg

A kiizdss6gi szolgdlat teljesitas6nek adalai( az aldbbi riibliizar murarja:

A KvK illel6kcss6gi
l-10 {ira
K

KSZ

[6t
KKSZ

I

II
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t2t

21-30 tirrr

I

106

I
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l-40
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3

103

4l-50 th'a

6sszrscn

9

46li

429

l46)

ellen6rztsci

a

tcriilctln

a rer.',czctt

fcladatok vdgreha]tasra keriiltck

teriilEtCn a vesz6lycs riruk szrllitishn.* kijziti.
ten'ezctlck szerint. illetve tcrvcn fcliil lcttek vdgrehatl!a.

vnstti [s telephclvi

20l8.6vben a KvK az illetekessiSi lerulctin 56 alkalomnral vegrchalton kiizutr cllcrijrza\
sorrn 726 megrllitd! jiinnril)61 dsszesen 73 sTiillitott valamilycn vesz6lycs luut Az
ellen6rzijtt. ADR haliilya alh lirrloz6 szillithsok I9 esctben valamrlyen mcnlcssaggcl lAI)R
L1.3.6. korl6tozott mennyiscg). a g6pjrimuvck jekilasc nclkiilvalosullak meg A 2018 cvl)Lrr
kdzt(i ADR ellendrzisck !eljcs rdohna,na osszcsen 194 orat telt ki

a

13

t4

Ellen6rzot jerm0vek sz;minak havi elosy'dsa

Az ellenijrzdseken kiildem6nydarabos sziillilrsi m6dban 29 esetbcn jcllemziien grizpalackok.
taflenyban l8-szor Iltaliban [ghet6 folyadikok es cscppfoly6sirott gezok, ijmleszrlc 6
alkalommal ,lhleban kiitijnfelc hulladdkok vizsgalatdm keriilt sor. A 73 daratr ADR hatilya
alii tark)26 sz6llitlsbi)l l5 esclbcn kcrtlt egy vagy tiibb hiirnyossrig feltiiflisr.r (hlzolt(i

140

k6sziil6kek hibdi, ktldem€nydarabok jeltilesei, oktatiisr igazoldsok hiiinya, rakonrirnvrijgzit6si

!20

hiinyossigok, helytelen fuvarokmenyok, rdgzitetlen narancssirga tribla. hiftryzri

100

felszerel6sek, nem megfelelij irasbeli utasitesok), mel),nek k6velkczn6nyekant a szellitlrsi

folyamatban r6s?tvevlik r6sz6rc 2l hatirozatban iisszesen 915.000.- Fl biNiiA kcrill(
kiszab6sra. A szabelyalanul vaSzetl szillitisok kdzijl 9 db a 23-as sziimt fdtton. I db a 2l-cs
szemt fduton,2 db a 22-es sz:imi fdtton 6s I db SalS6tarjiin beltcnilctin valosulr mcg. A 15
szabilylalanul szallit6st \'68zii g6pjrirnrii ktlziil minddssze J rcndelkczcrl jet6t[sscl
(narancssirga tiblik, nagybrircrik), a ttjbbi l2 esetbcn valamilyen mentcssiSgel 6ltck a
szdllitrisban r6sztvev6 c6gek. igy azok a nrvarck a Sepjdnnilvck megicldl6sci nalkiil
val6sultak mcg. A 201E. €vben a kiizit; ellen6rz6seken cl6rt lelderi(cfls6g 20.55 ,/o \ otr.

80
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Az cllcn6rzasck a kijcl6lt lchcts6Scs cllcn6rzdsi ponlokon, cls6sorban a vcszclycs eruk ktjaiti
sznllitrsAban lcginkibb 6rintctt 2l-cs sz6mr.i f6liton kcriiltck v6grchajtarsra, czck mcllctt
tdn6ntek ellentirz6sek a 22-es 6s a 23-as szimir friutakon 6s azok iisszekritci es bekdt6[tjain,
val^mint t6bb csctbcn Salg6tarjen bcltcnilctdn mobil cllcncirzcsck is v6grchajtdsra kcrtltck. A
2l-es sziimir ftiuton a lehets6ges elleniirz6si pontok az ritfcltjitisi-b6vit6si munk:ilatok miat!
tblyamatosan viltoznak. A veszelyes enr szillitis ktizuti ell€nSrzesei tdbb esetben a
ldrshat6sagokkal (rend6rseg, vdmhat6sig, kdzleked6si feltgyelet, magyar kdzut stb.) kdzdsen
keriillek v6grehajtisra. Tdbb esetbcn keriilt sor a sz:illitdsi szokrsok IneBismercsc ctljdb6l
munkaid<jn ruli ellen<irz6src, valamint l2 6nes 6s 24 6r6s ellcntjrz6sek vagrehajdsrra is. A
ktizuti ADR ellen6rz6sek hatekonyabb 6s biztonsegosabb v6grehajt6sa c6ljeb6l a Magyar
Kijzut 6ltal kihelyezett nyithat6 KREsz-tdbllikat folyamatosar ig6nybc vette az ellen6ri
irllomeny, mely alkalmak6l nyilventartds kdsziilt. Az ellen6rzesek soriin megillapithat6, hogy
a KvK leriil€tat 6rint6en a vesz6lyes riruk szdllitrlsa a 2l-es szrmt t6titra koncentril6dik,
elsijsorban Salg6tarjAn, Bdtonyterenye 6s Prszt6 verosok ell6t6sa 6rdek6ben. A vesz6lyes iiruk
fanzitjEllegge] tiirt6n6 szellit6sa a KvK illet6kess6gi teriilet6n tka, eseti jcllegii. Az
ellen6rz esek soran szellitoft veszelyes inrk tjsszes mennyis6ge 544.729 kgi Iiter volt.

2018. 6rben a lcggyakabtran szrillitott (elleniirziilL) vesz6lyes aruk a kijvelkezijk voltak

Sz:illit{sok szima

Ves26l

UN 1201 Motorbenzirr 3, IL (D/E) kiimyczctrc veszclycs
UN 1202 Ghzolai 3, lll. ktimyezetrc vesz6lyes

uN 1965 Szenhidrog6n-giiz
(A I 6s Cl kever6k) 2.1

l1

kever6k, cseppfoly6sitott m.n-n

,""$-d""c ..t'

*f

E

E

t

ADR ti;rmrl\ek szama

lendrz6sek sz,nra

$o -.'":r{"r"""r-.*"^1"/

A KvK illetekess€gi teriilet6n a 20llJ. tvbcn vesz6lyes iiru lclephelyi ellen6rztsdrc I2 escrbon
keriilt sor. Szur6prribaszenien konrroll al6 kcriihek rtibbek ktiztjt az uszoddk, a sxa dliirdijk.
a mez6gazdasiigi tev6kenys6get fol),tat6 vdllalkoziisok. egy g6p- es egy gumialkatrEszcket
gyrrt6 ijzem, valamint egy kiiszijt)ert6k ale hr[oz6 vosztlyes iizem is. Az ellenijrzcscker tiibl)
esetben a tdrshat6segokkal, dltaliiban elijzctcs ki6rtcsil6st kovctijcn hajtdtuk \.dgrc. Az
cllentjz6sek tapaszlalatai alapjrn meSellapilhat6. hogy az elleDrirzii( vnllalkoz:isok csak a
legsziiksigesebb m6(6kben haszniilnak, illelve rerolnlk a telephclyiikdn vesz6lvcs itukar,

5

anyagokat, sz6llit6si leladatokat ritkdn vagy egydltalin nem latnak el. a leg(6bb esetben csrk,
mint ,,cimzett", illetve vesz6lycs hullad6kok elszellitalrsr esetelren. nlint ,,ltladri" jelennck

1013 Szen-dioxid 2.2

5

veszilyes

1977 Nitrogen, m6lyhiitijtq cseppfoly6sitott 2.2

5

megiillapitiisra

tN

3291 Nem specifik6lt k(irhizi hullad{ik mn.n.n
(eg6szs6giigyi hullad6k) 6.2 II

U,\
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meg a vesz6lyes

iru

szlillitesiinak folyamatiban. Az ollcn6rzcsck soriin.

6ru szillids

I

telephelyen

a

relephel),i el6kiszit6senck tckintcrtben hirnyossig kcnitr

(ADR 1.3. fejezete szerinti oktalasok hidnya). melynek kdvetkezmehvekLtnt
150.000,- Ft birsAg kerillt kiszabisra. Tovdbbii a IIeves Mcgyei Karaszrr6fa\'6dclnri
Igazgatosig Katasztr6favedelmi Mobil I-abor egys6ge 2018. eprilis t7-[n egv KlL

l5

t6

telephelyenek ellen6rz6se soran tijbb hirnyossrigot is feltrirt, cz6rt tdrgyi tigyben az els6fokt
a BM Orszigos Katasztr6thv6delmi F<iigazgal6sdg a KvK-tjeldlte ki. A

lefolytatrsrban (SKET gyakorlat ellen6rz6se) r6szvethink. JeLenleg I db SKET-es uzem
(HEDO Kft) van. mivel 6v kdzben a SALGGLAS Zrt-n6l meSsziint a vesz6lycs anyag

cljrris lefol)latiisiira

tirgyi hat6s6gi cljdriist lefol),tattuk, mely kdve&ezmenyeken( 2 haterozathan dsszesen
450.000. Ft birsri8 kErtlt kiszabiisra. A 2018. evben a tclcphclyi elleniirz6scken el6rl
felderitelts6g 8,33 % volt.

A KvK

illet6kess6gi teriileten vasfli teherforgalmi sz6llites ritkeh, eseti jcllcggel tdrtenik,
2018. 6vben egy esetben sem ldt6nt. A KvK resz6rrtl, orszigos Disaster akciir kelet6ben 4,
egy6b ellen6rzeseken tovabbi 3 alkalommal vettiink r6szt veszdlyes Aru sz6llites vastti
ellen6resen a F{ivArosi Kalasztrofav6delmi Kirendelts6g illetekess6gi reriileten lalabat6
B dapest, Fercncveros rendezri-pdlyaudvaron. a ldbbi ellenitrz6s a KvK illetdkessdBi (eri.ileren
lalelhat6 vasitillomasokon keriilt v6grehajrisra. dsszesen l5 ellenrirzes kerull vegrehajt6sra.
melyek alkalmdval 16 vasiti szerelv6ny, ,82 vasriti kocsija, abb6l 99 RID hat6lya al6 tartoz6
ellcn6rz6se tdnent meg. Az ellcndrz6s soren sziillitott veszelyes aruk dsszcs mennyisdge
2 088.528 kg,4iter voh. A vcsz6lyes inr vastti szillitisinak ellcnorzese sorrn a szillilisban
r6sztvcvrik reszerol egy vastli kocsi eset6ben lijfent hirnyossrg fehrrrsrra (a lefcit6 csonkon
talilhat6 miianyaS zdr6kupak alol
veszelyes iiru csdpdgijtt/szivdrgotl). melynek
kdvetkezmenyekdnt 500.000,- Ft birsAg keriilt kiszabesra a iuvarozist vdgz6 vAllalkozis
r6sz6re. A 2018. 6vben a vasirti cllen6rzeseken cl6n felderitetts6g I % volt.

a

A KvK illet6kess6gi tertileten vesz6lyes 6ru sz:lllit6sival kapcsolatos baleset n€ln liirt6nt.

A

vesz6lyes iiru szillitrisira vonalkoz6 BM OKf fciigazgat6i 6s NMKI igazgat6i
intizkcdisbcn szcrcpl6 iratminliik alapjan a sziiksigcs fclhaszndlt iratok, nyontatvAnyok,
jegyz6kiiny.vek folyamatosan pontositesra! aktnaliz6lisra keriilctek. A VASZ programra a
KvK illetekess6gi teriileten vdgrehajtott vcsz6lyes Aru ktjziti cllen<jrz6si jcglz6keinek
tblttjlt6se megrdrt6nt.

A

kirendelhel6 tolmecsok e8yeztetese tblyamatosan tbrt€nrk. 0crze;llit6(rr keriilrek

a

k6n adatok, javaslatok. velem6nyezesek, tdbbszdr
ncgtdftent a vesz€lyes ,ru szlllitis helyszhli 6s telephelyi ellentjtz6sek letirlfat6sehoz
sziiks6ges eszkdz6k felm6r6se. A vesz6lyes eru sz,llit,s helyszini ds telephelyi ellen6o6sek
lefolfadsehoz sziiks6ges, a BM OKF int€zkedisben meghatarozot! €szkozijk az ellen6ri
vesz6lyes iiru szAIIitdsAval kapcsolatban

ellomany szemera teljesen egdszdbcn rendelkez6sre ellnak.

A KvK rillomdnyib6l 7 f6 rendelkezik a vesz6lycs em szAllitds v6grehajteslihoz cldin ellen6
jogosultsrgot ad6 6s a kenyszerit6eszkijzdk haszndhtehoz sziiks6ges vdgzctts6gekkel
(iparbiztonsrgi leliigyel6, polgriri v6delmi feltgyelii, hat6srigi osTtrlyr6l4 f6 6s I tit KVMB).
Az ellen<jrz€sekben rajtuk kivi.il minden hat6sigi feladatot ellit6 szem6ly bevoniisra kertlt.
Az ellendrzasbe bcvont ellomdny reszEre a ha(i €s fdl€ves tovebbkCpzesek kcrctein beltil a
kdzpontilag kiadott tematikdt alapul v6ve a veszelyos 6ru sz5llitisival kapcsolalos ismererek,
josszabalyok b(jvites6re, az akturilis felada[ok, probl6mrk megbcszel6s6re rendszeresen sor

kertlt.

jelcnl6te, ez 6hal mdr nem min6stil ktisz6b alatti veszelyes tzemnek.

illetekesseSi leriiletenek vonatkozisriban a 2018. evben a veszel.rhelyzell
progn(izisban es a Mtiveleti T€flben megha!6rozdsra keriilt feladatokal folyamak)san
v6gezttik. A gyorsforgaLmi 6thAl6zatok a 21-es €s a 23-as fdulak tekintet6ben a pihcndbefogad6 helyek, a fcl-lehajt6k. alul-feliiljer6k, valamint ajelentrisebb kockhzati tcnyczijk (h{l
6l-fiivesos tertiletck. lefagyesra. elakadasra kiildn6sen vesz6lyes irtszakasz) akl nlizelisra
keriiltek. A kijzleked6si iNonalak hellzet6r6l. tegfdk6pp az el6zetes meghalarczott kritrkus

A KvK

tcriilctek. verakozisi helyek tekintet6ben helyszini sTonrrcvitelezOs meglijrl6nl.

A kdzmiiszolgiltat6kkal a kapcsolaltartis, a kdzlekedisi titvonalak

ligyel6se lblyanralosan

megrdn6nr. a r€li g6psTenldken ris/veuiink.

Fclhivtuk az illct6kcsscgi tcriilctcn tal6lhat6 Horg,rszcgycsiilctck ligyclnr6t, inrcnoyibcn
vizszcnnyezest vagy ldmeBes halpuszlulist eszlelnck. nzonnal tr.jekoTtnssilk a

A progn6zis aktuiilis feladatai szerint szeml6t tartotunk a salg6tarjlni

K\K-l

Szent

Ldzir Megyei

K6rhAz 6s a peszt6i Szent Margit K6rhdz teriilet6n (trr(al6k enerSia clltitis. legkondicionil6sszelliiztet6s).

2018.6vbcn a K\K-ra a l6(fontoss6gir rcndsTcrck 6s l6tcsitntnyck azonositlisirol.
kijcldl6s6r6l is vtdclmir<jl sz6l6 2012.6ri CLXVL lijrvdny. \alaminl ktildnbozd a7 igazati
kornrrnyrcndclctck (a8rergazdaseg, cgiszs6giigy, cncrBia, honvidclcnr. inlbkonrnrunikLici6s
technol6giak, penziigy) alapjAn az igazati kijekil<i hatosrigoktol urcgkcrcsas kat csclbcn
€rkezctt. Az infbkommunik6ci6s technol6giek egazalban a Nemzcti Midia-6s IIirkdzl6
tlat6s68 a Magyar Telekom N)'rt €s a DIGI Tevktizl6si 6s Szolgiltat6 KIi esetehen
sTakhal6sigi dlldsrbglaldst k6fl Mint intemct-inliastmkmn 6s internet hoTTitt[s
szolgiltat6s vezet6kcs es vezet6k n6lkiili elektronikus hirkdzl6si szolgiiltatisok. vczctckes es
vezetck netkiili hirktjzl6 hdl6zatok aliigazatban 6rt6n6 kijeldlese c6ljribol. Azon k6rdcsle
kitcrjed6en, hogy a Magyar Telekom Nyd. 6s a DIGI Tevkdzl6si 6s Szolgrltatir Ktt
(ekintetdben teljesiilnek-e az infokonlmunikeci6s tcchnol6gi6k L6!fi)nn)ssagt rcndszcrck 6s
litcsitmenyek kajel616s6nek feltetel6iil meghal:irozolt horizonlilis krittriumok A
szakhat6sigi Elje16sokat a rcndclkc26sre nyitva ell(i hatdrid6n bcliil letbl)tat(uk, mindket
esetben hozzajirulo szakhat6s6Si illdsfoglalis keriilt kiadisra.
Pontosi!risr?, illetve kieg€szites,c kerriltek a kritikus inliashukrura vtdelemmel knfc\olabs
nyilventarl.isban szcrepl6 szolgiiltat6k cl6rhetijsEgci. adatai.

Az iparbiztonsAggal kapcsolatos fcl^datok v6grthajliisAba a polgiri \,tdelmi teliigyclii.

a

hat6sdgi osztily beosztottai 6s a KVMB-sek is bevonasra keriillek.

A

2018. evben KML pararcsnoki, tcchnikusi, g6pj6rmri vezetoi bcosztisrba a
HTP vegzetts€ggel rendelkez6 6llonr6nya t'blyamatosan beosztesra kerlilt.

KvK cs

ST

2018.6vben v6grehajtottuk a 3 6vn6l kevesebb szakmai gyakorlattal rendclkezij VASZ
rllen6rzesekct v6tszii dllomiiny clmaleti €s gyakorlari oktatasdt 6s vizsgiiztatiisiit.

A 2018. 6vben a vesz6lyes dm szrillitislval kapcsolak,s ha!6srgi cli/rrisokat mindcn csclb€n
az iparbiztonsAgi feliigyel6 v6gezle

A P HTP, a ST HTP es a BT KvO ellomdnya reszere a 2Ol'7.6v veszelyes dru szillit6si es
veszelyes iizemekkel kapcsolatos tapasztalatair6l 6rtdke16, ismcretfeltjit6 kepzes 2018. els6
ncgyed€v6ben megtartAsra kerrjlt.

A 20l8.6vben

A KvK

r6szesrilt.

illet6kess6gi tertleten l6v6 vesz6lyes iizemekkel a kflpcsolatta.tis folyamatos. Az
IBIR proSramba-rendszetbe a KvK teriileten l6v6 veszelycs iizem€kre vonatkoz6n az
csetlegesen viiltoz6 adalok aktualiziliisa folyamatos. Az

tcriiletiinkdn vegrehaitott tzemazonositisokbxn

NMKI-val k6z6scn az illctckesscgi

6s a tovibbi har6sigi

eljrirrisok

megrendezett ADR ellen6rdk II. Orszrigos SzAkmai Vettlkcdiii6n
salg6taddni ipa$iztonsigi felijgyclo csapattersdval orszrsos I. helvez6st 6rt el. lovibba

a
a

g€pjirmii ellen6rzis gyakorlati lcladatinak vegrehajtisrival klrpcsolatban kiil6n-{lijban
20l8.6vben megrendezetl RID cllcn6ritk II. Orsz6gos Szakmai vet6lkcdiii6n
salgotarini ipaftizlons{Bi felii8ycl6 csapattirs:iral orszdqos I!. hclvez6st 6rt cl. lovibb,

A

a

a

ts

t1

az dmlesztett irul szillit6 vasiti kocsik

kiildem6nydarabos 6s

ellencjrzesi feladat6nak

v6gtehajt6siival kapcsolatban kiiltin-dijban rdszesiilt.

A

Kiizponti kiizlekedtsi kijzigazgatrsi birsiEnyilvintartis
aktualizilrsra. felttilr6sre keriilt.

a 20l8.6vbcn

rendszeresen

1400

Hat6sdgi ellen5rz6sek
159

1200

1000

869

V. Hatrisigi tev6kenys69

Ter!ezett ellen6rdsek

800

A

2018. evben az inlegr6lt hat6s6gi tcriileten kitilztix c6lok,

a

a Teruen fel'ili ellen6r?esek

500

tcrvezetl feladatok

vegrehajtesra keri.illek.
v€gre az ellen6rz6seinket. melyek, valamint az integralt
is a lehet6s6gekiez mdrten iS6nybe
hat6sagi munka vegrehajt6sa soran a HTP-6k

vettiik, elsti sorban

a

K\MB-ket,

^llomenydt
valamint
tuzolt6parancsnokot,

a

n EIma.adt eller6n-6sl

400

A felijgyel6kkel egyezlctve hajtottuk

15

17g

L1

200

tiizol(;isvezetitket

(kemenytiizek. CO mergez6sek).

7o7

k,ii il,I

5

0

Az iparbiztons6gi szaklcriilct ADR kdztti. ADR telcphclyi, valamint RID cllcn6rz6scin reszt

rima

70L

r

Vagrehajtott e tei6nis

vettiink, az ADR telephelyi ellenrirzdseket etfog6 tiizv6delmi ellen6rz6sekkel kdzdsen
v6gcztrik.

A

..."

"'/

polg6ri vtdclmi szaktcriilq tali ktjz(ti kockizati hclyszinckc, bcfogad6 hclyckc,

."""' ...-".."

vizelvezetrikre, iiztiiroz6kra, vesz6lyes fa, fasoroka, lakossdgi riaszt6 eszkiiziikre kiterjed6
ellenrirzeseir a polg6ri v6delmi feliigyel6vel kijzdsen v6Srehajtottuk.

A

lriz,negel6z6si szakteriileten a hat6silgi, szakhat6segi engeddlyez€seket lefolyattuk, az
6rintett teliigyel6vel, tiizolt6parancsnokkal a szrikseges szakmai konzult cii)t megladottuk,
6szrev6teleiket 6lldsfoglalasainkba belefoglaltuk, a tervczett 6s terven leltili hat6sagi

ellenijrz6seket v6grehajtotnrk, valamint megfelel6 hat6sigi kontrollt Syakoroltunk

a

Hatosigi ellen6rzesek

tdmegrendezv6nyek vonatkozeseban is.

A

hat6segi oszLily allomiinya r6szvett

tovAbbkepz€seken, a

a BM

OKF 6s az NMKI ihal

szervezetl

KvK havi ha6segi 1olebbk6pz6sein.

H.t6sigi €ll€n6rz6sek:

o
o
o
o

"dt

Teflezett ellen6rzdsek szdma: 257db(lT3rtzv6delmi.56iparbiaonsigi6s28polg6ri
v6d€lmi).
Terven feliili ellen6rzesek sz6ma: 90E db (701 tfizvedelmi,28 iparbiztonsdgi 6s 179
polgdri v6delmi).
Elmaradt ellenijrz6s: 6 db (5 trizvedelmi 6s I iparbiztonsrgi).
V€grehajtott ellen6rz6s: ll59 db (869 tiizvedelmi. 83 ipatbiztons6gi 6s 207 polgeri
\'€delmi).

terven feltli nagysziimu ha!6srgi ellen6rzdsek szima az elec 6s vagyonbiztonsegol
kdzvetleniil vesz6lyeztet6 hibak6d okrin megtiltott egdstermek elvezetdk iizemeltet6s6nek
visszaellen6rz6s6bdl. a Iakossigi riaszti)-trj6koaat6 eszkdzdk, a szabadl6ri tiiz kockdzati
hctyszinek ellen6rz6s€bril ad6dik. Az elmaradt ellentjrz€sek okair az iigyf6l k6relm6re az
apijlet€k feltjitisa mi.rtt, melyek a k6s6bbiekben keriiltek me8tarlisra, illctve soron kiviili
cgyib szol96lati okok miatt.
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tervez€tt ellen6rz€sek a felettes szewek rlhl havi bontisban meghatirozott cllcndrzisr
a SZTER c€lkitiizdsek alapjerl letrek iitemezve.

tenek, valamint

I9

?0

A tlizv6delmi szakteriileten kiemell feladatot ielenletl:
Januir h6napban 2l polg6rmesteri hivatal :itfog6 nll€delmi ellenrirz6se.

A lrizolt6 k€szlilik

Februrr- marcius szabadt6ri tiizek kockizati helvszlneinek ellenttrz€se:

A

karbantart6 tiizvedelmi szolgdltatok szolgrltatds fclijByclcti ellenijEeset

v6grehajlottuk.
meghatrrozott piacfoliigyeleti elleniirzeseket vegrehajtrntuk.

(fali tiiTcsap, CO

6176kclii

berendezes, k€zi jelzesad6 f'orgalmaz6).
Lrrczked6sck

V6grehajtolt

Szabelltalans6gok

Hat6sligi

ellen6rzesek szema

szema

frqyelmez(etes

l4

ll

6

A

Birsiig
2

Salgolarini Rendtirkapitinysdggal. valamint a Batonylerenyei

Birsiig
6sszegc
l0 (x)0

Rend6rkapit6nysrlggal

k6ziisen sz6rakoz6helyek ellen6rz6seit hajtotfuk v6gre.

A

zcn6s{incos lcndczvanlartdsi cngcd6llycl rcndclkcz6 lttesitm6nyck riizvcdclmi

cllcn6rzasat vdgrchajtottuk rcndczv6ny idcjc alatti 6s rcndczvdnycn

Mdjus 2?-6n irtrnyitort eget6s ellen6rz6se liirl6nt. az engedelyben foglaltak betanasa c6ljrb6l.

Int62kcd6sck

Hat6sigi
figyelmezlct€s

Birsig

l1

I

4)

BirsAg
6sszeg€

t0

000

Az auSusztus 3l -6n 6s szeplember l-t,r megrendezetl Beton),lcrenyei Varosnap engedelyezesi
eljir:isiban a szakhat6siigi eljrrrst lelollratruk. A rendezveny helyszin6n augusztus 3l-6n
el lend126st tartottunk.
Szeptember 7-6n a Vdrosi Sportcsarnok pelyatechnikai bejiires6n vetttink r6szt.

Az

dltaldnos iskolrk ellen6rzeseit megel6zoen

az iskoldk fenntad6ival,

megbizottlaival konzultdci6 keriill meEartiisra.
Szeptembcr l0- 6s november 10. ktjzdtti id6szakban
iltalrnos iskolrk hizv6delmi elleniir7eset r.6grehaitottuk:

tijzv6dclmi

az illetakess6gi teriiletiinkdn

l6vi'i

ellenii17tsck szrnra

Szabelyalansagok
szima

tigyelmeztetis

4',7

Iltt

35

Hatosrigi

Birs/rg
I

dsszege
30 000

tapasztalatair6l taj 6koztat6 keriilt mcglartdsl a.

November 6-8-6n a KrK-hn ,,Tirsashizak nrpja" rendezv6ny kertilt megtanesra, ahol
a mc&jelent kdz6s

6s p{sztoi karicsonyi visirok. \'alaminl 3

A

jogszabelyban
lefolylattuk.

cloi(

csctckbcn,

illctvc az iigyfdl k6rclntcrc a hati)slgi cgycztcl6sckct

Szakhrl(isiiriiiey l0l

o
o
o
o
o

apit6shat6sdgi engeddly: 32
hasznelatbav6teli enged6ly: 17

mrikiid6si engcdily: l7
zerr6s{dncos rendezveny: 2
cgy6b: 34

Tiizjelzii es trizoltri bcrcndez6s:
o ttTicl26 berendcTes l6tesit[s: 2]
o tiizielzti berendez6s hasznirlrthavetel: I I

Ki;zltlckii bcjclentts.

p.rnasz: 2r)

Int6zkedasek:

Birsig

Szeptember 27-6n a Salg6tarjin Megyei Jogt Vrros Kdzgy(l6sen az elmill id6szakban
v6grehajtott btjlcs6ddk, 6vodiik 6s bevisarl6kdzpontok, aruhezak trlzv€delmi cllen6rz6seinek

djekoztatest adtunk

salg6larjani

Hatirsrigi bizonyitvirny: 46
Inrezkedesek

VesrrhnJtott

a

A kiizirdckri bcjclcntcsck, panaszok kivizsgrilisn nrcS(drtcn(.

v6grc:

22

December h6napban

a salg6tarjini Beszterce lak6telepen 1iv6 k6z6pmtgas laka)6piilclck
szcll62iiaknajdban 6rt6n6 tSrolis vizsgrlata c6ljib6l cdlcllcndrzasl hajtothrnk vcgrc.

munkikat cllcn6riztiik.

elleniirz€sek sziima

koiilt.

A beepitett automatikus trizjel26 berendez6sekkel rendelkez6 letesilmenyek teriilet6n le\es
jelztst kiivet6en imtbemuhtlisos ellen6rzesekct tartottunk a rendszercs 6s rendki!iili

Decembcr l7-6n

Majus-jinius h6napban a bevdsirldkiiz.pontok, druhdzak tiizvidelmi cllcn6ft6set ha.jtolruk

Szabil,,lalansegok

szembcn az eljiriis meginditdsra

beviisiirl6k6zpon tok tiizv6de lm i cele I lendrzeset v6grehaj tottuk.

3 esetbcn a mezdSazdasigi betakaritisi munkrikat mcgel6z6 g6pszeml6ken vcttiink resz!.

Vegreha.jtott

k6m6nysepr6-ipari szerv eltal megk0ldtjtt elet- 6s vagyonbiztonsegol vcsz6lyeztet6 hib,rval

megtiltott eg6slerm€k-clvezeliiket folyamatosar ellen6dztuk. Azon ingatlanok eset6bcn.
amelybe a kdmenysepr6-ipari szerv nem ludoit bejutni (zrrt lak6sok). a tulajdonosokkal

feliilvizsgAlatok megl6ttnek vizsgtilatAra.

kiviili iddpontban is.

Mrjus l0-6n Aratrsl Konferencia kertilt megtartisra.

7 csctbcn a mcz6gazdasagi bctakaritdsi

Az illet6kess6gi teriiletiink6n a k6menysepr6-ipari tev6kenyseget ell6to kam6n),sepro-ipiri
szerv ada6zolgdlta(:isai alapjnn a sziiks6ges hat6srgi inl6Tkediseket megtc(tuk. A

k6pvisel6k, lakdk felmeriilt kerd6seire.

o
o
o
o
o

Hat6sdgi figyelmeztetes: 490 db.
T(zvedelmi birs6g: 219 eselbcn kertlt krszabiisra 2.207.000.-Ft Irltkt]cn.
Eljaresi birsrg: nem keiilt kiszabesra.
ADR birsdg: 24 esetben keriil( kiszabiisra 1.575.000.-Ft cn6kben.
RID birsig: I db keriilt kiszabrisra 500.000.-Ft 6(6kbcn.

1t

12

A helyszinen Elleniirz6si Napl6t tijltiittiink, illetve a kaszenl6ti szolgdlati csoportok Oktatisi
Napl6iban dokumentiiltuk.

lntizkcdd!ek

A megillapitisokat. hibrik feltiiriisit ts

a sziiks6Scs

.iu

vas

latokat mindcn csetben nregtcttiik.

A KvK-nil NMKI

Ellenairz€si Szolgiilata 5 alkalommal hajlolt
t6mavizsgelat erintellc P 6s ST HTP-kct.

vtgrc clleniiu[sl. mcl,vbijl

A KvK elleniirz6sein feliil a P HTP-n6l az BM OKF MEO I

3

alkalomnral. NMKI 27

alkalommal. a ST IITP-n6l BM OKF MEO 2 alkalommal. NMKI l5 alkalommal. valamint
BT KvO-n a BM OKF MEO 2 alkalommal 6s az NMKI 2l alkalornm:rl cllcniirziirt.

a

A fcltirt hiiinyossiigok nregsziintctasare nrindcn csc(bcn intizked6s tijflint.
r llrldrltl

t'idlc

nrcrtcl|l

40

rlt:

VII. HVB fcladatok
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A HVB katasztr6favidclmi cln<ikhclycttcsi fcladatok cll61{sit az NMKI lgazgat6j,r riltal lrrcg
2013-ban krjeldlt szemelyek ldttik 6s jelenleg is lrljrk el, Batonltcreny€n Faragd Sindor tii.
alezredes, Priszt6n Cs6pe Zsolt tti. alezredes es Salg6tnrjdnban Angyal Tibor (i. alezrcclcs.
A jArasi (ftivdrosi kcriileti) hivatalokrol sz6l6 218/2012.(VIIL1ll.) Korniinyrendelct rcndezi

az illet6kess6gi szabiilyokat, a
illet6kess6gi teriilere

VI. Fctiigycleti

A K\.K

ellen6rz6seit

6s

szabAlyoziisnak nrcgltlel6en
jft6sokehoz igazodik.

alapj6n

A

Pdszt6i HVB az aldbbi 26 relepiilcsre

hajtotta v6gre.

Bar, Bokor, Buj6k.

Az ellenrjrz6sek szdm6t tekintve 2018-ban dsszesen 485 ellen6rzes keriilt v6grehajtAsra, ebb6l
131 ellen6rz6st (szolgdlat ell6t6s, v6ltes, kik6pzesi foglalkozis, gyakorlatok, beavatkozAsi
tev6kenys6g, szolgrlatszervez€s, felszerel€s 6s v€drjeszkiiz, MT 6s TMMT tillapola, KvK
vezet6i szemle) a KvK hajtott v6gre a P HTP-n€l 46, az ST HTP-ndl 55, valamint BT KvO-n
30 alkalommal, tov6bb6 az EMU-I kitlott 7 OTE-biit 6 eseteben irfo86 ellen6ftist haitottunk

sz6khelye: P6szt6.

v6gre.

P HTP parancsnoka az 6llomanyinrl 115 ellen6rz6st (szolg6latvdltris, szolgrlat

elletAsa,

kik6pz6si foglalkozis, ellen6rzd gyakorlat, beavatkozds) hajtota v6gre.

sT HTP parancsnoka

K!6

drsparancsnoka az iillomrinyuk-n6l iisszesen 212 ellen6n€st
(szolgala&6lti6, szolgalat ellitisa, kikepz€si foglalkozis, ellen6rz6 gyakorlat, beavatkozds)
hajrottak v6gre. Ezen feliil az ST HTP az EMU{ ktitdtt 7 db OTE-n6l 2l ellen6z6st hajtott
v6gre.
Cs

BT

a hclyi

\'6delmi biTottsag

Ennek megfeleloen a Bitonyerenyci HVB az alebbi 8 telepiil6sre kilcrjcdij illet6kcsscggel
l6tja el feladatait: B6tohyterenye, DoroShaza. Milramindszent, Md(ranovrk (2014.01.01-16l
Itl. Kat. osztalyba lett 6tsorolva), Mrtraterenye, M,travereb6ly, Nemti, Sziha. A tIVB
sz6khelye: BAtonYcrcnye.

clleniirz6si tev6kcnys69

a 201E. I6s IL f6l6vi Veze(6i Munkatervekben tenezerek

a

Az ellen6rz6seket a kirendelts6gvezet6, a tiizolt6siiSi feliigyel6, polgeri v6delmi feliigyel6,
t(izolt6parancsnokok, tirsparancsnok 6s a miiszaki biztonsegi tiszt hajtotta v€gre.

kite{edti illcrtkessegSel

laUa

cl feladatarr: r\ls(irold.

Cserhdtszentivin, Cs6cse, Ircseg, Egyhiizasdengeleg. l-rdoktrt,
Erdtitarcsa, Felscitold, Gar6b, HChalom, Jobbegyi. Kill6, KisbrSyon, Koziird, Kutas6.
Mitrasziiltjs, Palotis, Piszt6, Szarvasgede, Szirrk. Szurdokpiispijki, Tar, Vanyarc. A IIVB

A Salg6tarjini HVB az alibbi 29 telepiilesre kiterjedd illet€kesseggel litja el feladatait:
Bllma, Cered, EgyhdzasEerge, Etes, Ipolytamdc, Karancsalja, Kalancsbereny, Karoncskeszi,
Karancslapujt6. Karancssig, KazAr, Kisbrrkany, Kishattyin. Litkc. Lucfhlva. Miirkheza.
Meraszele, Mihdlygerge, Nagybrirk6ny, Nagykereszrur, Rikriczibinya, S/rgtjfalu.
Salgixarjin, Semsonhiza, Somoskrjtif'alu. S6shartyAr. Szilaspogony. Vizslrs. Zabir. A HVB
szakhelye: Salg6lnridn.

Mindhirom HVB az cves munkalencben tervezctl kelt6 rendcs iil;sc! mcglarlolla. azokon
mindcn cselben reszl vettrjnk 6s rendszeresen napircndi iavaslalokal terjeszlclliink clij az
akturilis megekiz6 vedekez6si leladltokra val6 eredm€nyes felk6sziil6s 6rdekiben, melyet a
IIVB-6k elfogadtak. Rcndkiviili iilas megtarttsira ncm volt sztks6g.

23

lras

24

Miiveleti Tonei Cs azok vcgrchajt6srr6l sz(ilo jelent6sck. Ezriltal bizlr)si()ttuk. hogy n Il\/B
Elntjkdk nrcgftlcl6 trt6koTlaliisban r6sze\ijljcnck ez irinyurn.

IlvB kat!szlr6frv6delmi ehtik-helycltcsi
.l6l.rj.szt{s.k

id6portja

l.rt.lm!

A HVB-kcl
201ii.0.1 l9
09.00 6ra

I

KvK 6s.r KxrasTtr6favtdchiri l';lnijkhelyeitcsckl6 inunkakxpcsoiatot tadrnLrk.

L B.szemola) a Sdl80(arjlni KatNzrralavEddmi
Kirendelh6820l7. €vi tev6kenys6g6r6l. 2.
Beszdmol6 a lali rendkiv i idrijdrAssal
kapcsolalosrapaszr^laloknjl.

villrndrviz- is bclviz.lleri

l.

BesztimDl6a

YIII.

felkdsznl6snSl.

Prisztrli Hiratrisos T(zolt(i-parancsnok${g

4.Tdjakoztato. sz.badtd.i vcecd.i6s tiizck
meg€l6z6s6re lex indzked€sekr6l. 5.

Tijtkoztat6
20t8.04. t9

IL00

6ra

2018 0,1 l9

ll

00 ora

a

nyiri r.ndki\iili

A P HTPjelenleg 28 telepiil6s elsddleges vddelm616lgondoskodik.

idijj tiriisra val,t

fclkasziilisi fcl.datok16l.
L Beszenrol6 a Salsotarjini Katasa16favadelmi
Kncndelbag 2017. ivi tcv6kcnysigirdl. 2.
Bcszemol6 a tali r.ndkivtli iddjirissal
kapcsolalos hpasaalalokrdl. l. Bes2rmolo a
villami8i,- 6s bclviz cllcni rclkasznl6sr6l.
4.TAjdkormr6 a rzabadt6ri vegetdci6s riizek
mcgcl6T6sdrc rct intazkcddsckriil. 5
Tij6koztat6 a oyiri rcndkiviili idiijiris," val6
fclk6sTiilesi fchdarok16l.
L B.szinnl6 a SalSo(arjdni Kataszr16tavEdelmi
Kircndcltstg 2011. avi levakcnysagariil. 2.
Bcszdmol6 a tali rcndkiviili iddjeressal
k pcsolabs tupasztalatokr6l l. Bcsrin$16 a

Feladataikat I g6pjdrmiilecskenddvel, I Erddnizes 8€pjrrmtivel 6s 5 fd napi szolgilali
le$zimmal lettik el, valamint a trizolt6s6gon riizoll6-parancsnok 6s katasztrofavedelmi
mcgbizott lcljcsit mdg szolSiilatot, dc a KVMB 2018-bao cg6sz 6vbcn BM OKF-rc volt
iihendelve.
Az al6bbi oTE-kel ,,van" egyiittmrikddesi megllllapodis:

l.
Dn)strdva

vill:lmirui7-6sh.lvizrllcni l-.lkasnill\nil

201N.

t0 t2

20

t8.10. r5

l0

00 ora

l0tN t0 t.l
l0 00 6rr

4 Tdjekozat6 a szabadrdn ve8etiicids riizek
mcScldzdsiru Icrt intazkcdasckftjl. 5.
'Idjekoztar6 a nydri r.ndkiviili idiij:lrrha val6
iclkasziilasi liludatokol.
l. A tili id6iiirrsr! vul6 katasztr6favadclmi
ltlkesztlasi l'eladatok. 2 A lrvaszi dF €s belliz
cllcni !adckcztsrc !ai6 fclkisznlaN fcladdiok
L A lavaszi crd6- [s vcsexici6tijzck
mcselii2tstre vakl r'clkis^ilasi rtlddutok.
l. A 16li idiiiriris.a val6 katasztroluvldclmi
lelk€szillesi feladatok 2. Atavaszi{r Cs belviz
clleni v6d.kez€sc val6 felkdsztlasi Icladatok.
3 A ralaszi dd6- as tegericiorii2ck
mcrelii2asale vaki fellcsznlisi fcladulol.
I A ialiid.jlttiq t lo kariszrrilnlad.lnrl
lclkaszilltsi fcladutok. 2. A tuvaszi rir- as b.lviz
clleni rad.kc?isrc va16 if lk6sziilasi ltladrlok.
I A tavaszi erd.i' 6s vegedciotnzck
nresel626sare

Karancs Speci6lis Ventdk OTE. nrely az egesz mcgyc Lertlercn rriilalt
mrikodisl. de ST HTP-!el kt'lofl EMU-r

vrlo lilkisajlasi lcl,ddok.

A gyakorlatok az avcs gyakorlxltcrvckbcn nrcghat{rczottrrk szcrint kcrtiltck vigrch.rtt.isr:r. Az
kd7-bcni rrr6dosit6s rdgTih,c volt a KAP-on. illctvcjclcnl\,c \,olt a NMKI-m.

iv

A

rcndszcrcs cllcnrirz6sck crcdrrranycktnt tc!6kcnyst8r.ik nrcgi'clcl6

20l8..janu6r 0l-t6l decomber

Bl)kdvetkezett vcs26lyhelyzet nem volt.
6rdek6hen (pl. szabadt6ri tiizek, kanikula/h6s6griad6. ttli felk6szrjlis
cs a halilos, s6riil6ses tiizesctek cs6kkent6se) feladataink v6grehajtdsa sordn 2018-ban rs a
HVB-€k segits6g6t kdrtiik. hogy az dnkorminyzatok szdnriira meghitirozotl feladarck

A hat6kony megeldzes

3

l-ig a kdvctkez6 esemtnyck tijrt6nlek

P

tertlet6n:

l9ll

Escmin\':
ebbiil riTeset

l12

ebbiil mtiszaki nront6s

86

bcnvr{l(ozist iglny( ll:

116

ebb6l liizcset

ll

ebb6l nriiszaki nrenl6s

t5

sz:indlkosrn mrsl6vrszlii iclzr:s:
tt!vcs jclztls:

7

l6

ut1)lirsos

A HVB-6k folyamatosan kapcsolatot tartanak az tinkormenyzrbkkal.

volt, r 1'clti(

hienyossiigok megsziintelesere minden es€then inlezkedis rijnent.

3,{

icl/i\

0

t[zeset alaptcnilete

l
tdn),lcEcs riaszttisi ti)koTrrl l-cs

191

l

tenylegcs riaszt6si fokozal II-es
asztdsi li)kozar IIl-as

0

tcljcsiiljenek.

t6n)lcgcs riasztesi lokozat IV-es

0

Mindegyik HVB szamiira rendszeresen megkiild6sre keriihek az NMKI Eves vcsz6lyhelyzeti
proSn6zisa 6s a bevalis vizsgrlala. tovdbbi a KvK L 6s Il. neSyed6vcs. nlajd IL f6levcs

t6nllc8cs riaszttisi lbkoznl V 6s
czckb6l riasztisi fokoT0t l6nylcSesen

r6n)1c8cs

fl

riasTlorl sTerek szema

l.ar.l

0
K

icmell

til

lla

IITP miikiidtsi

26

25

mcgmcntctl szcmil)ek sTinr mii\zaki mrnlasnr:l:
tiizcseh6l:
sariilt sTenr rrk \7An'r mriszaki monlasral

3

32

rendszcles elleniilz6sek eredrr6nyektnl tclekcnystgilk mcgfclclii
lriinyossigok nregsziintetis6re mindcn csetben int6zkcdes t6ltInt.

4t

hizrseln6l;
halott szemilyck szdma miiszaki menttsnil:

2

triizcsefnil:

0

lak6striz

)(,

kemin)'liiz

t,<

szabadl6riliiz

37

szabadt6ri ti.izbiil erd6- 6s veSetdci6riiz

24

0

\'€lelmezett szendAkosseg

l

tiizvizsSiilal indult

0

OTE beavalkoziis

ll

iinkantes mcnl6szenezel beavatkozrs:

I

beepitett tiizjelzti bcrendez6s teves jelzese (r'onulesl

A

2l

A ST HTP jelenleg 26 telepiil6s elstidleges vedetm6r6l gondoskodik, ezen beliil BT K\'6
mlikdd6si teriiletehez l0 telepiiles tartozik.

szolgdlatot.
Feladataikar BT Kv6-n I g€pjdrmiifecskend6vel €s 4 fti napi szolgelati ldtszimmal lattek el,
valamint orsparancsnok 6s katasztr6t'av6delmi megbizott tetesit m6g szolgrlatot.
Az atdbbi oTE-kel van egyiittmrikiid€si megillapodrs:
Karancs Specialis M€nt6k OTE, mely az eg6sz megye teriilet6n v6llalt mrik6d6st,

A

gyakorlatok rltaldban az 6r,es gyakorlattenrekben meghatiirozottak szerint kerultek
Az 6v kdzbeni m6dosit6s
rdgzitve volt a KAP-on, illetvejelentve volt a NMKl-ra.
vegrehajt6sra, azok minden esetben megfelell €rt6kel6st kaptak.

i.'tl

cntck

jl-r2

cbbiil nr(is/aki nrcntcs

281

h€ava(kozist ig6nyclt:

107

cbbol tiiTcsctl
ebbdl miiszaki mentes

t62
t.l5

ki6rkc76s cl6tt fclszdmolt;

3ri

tdves jclzas:

r60

ut6lagos jelzas:

2

ttzeset rlaptenilete

379 044
37.9 Ha

t6nylcscs riasz!6si fokozal I-cs

608

t6nylcgcs riaszaesi fokozat II-cs

:

t6nylegcs riaszt6si Ibkozal III-as

l

ten),legcs riasztesi ltlkozat IV-es

0

t6nyleges riaszriisi lbkozat V-iis

0

ezekb6l riasztisi fokozat t6nyleSesen Kiemclt

Feladataikat ST HTP-6n 2 g6pjermfifecskend6vel, L6traszerrel, VizszAlllt6val, Erd6tiizes
g6pjdrmilvel 6s l3 fd napi szolgAlati l6tszemmal lSttik el, valamint jelenleg a tiizoltosigon
nizolt6-parancsnok, miiszaki biztonsegi tiszt 6s katasztr6favedelmi megbizott teljesit m€g

2. Mihilygerge oTE,
3. R6nafalu OTE,
4. salg6tarjdn oTE,
5. Sn$ijfalu OTE,
6. Somosk6irifalu OTE,
7. Eszak-Merra oTE.

Esem6ny

ti

szrindtkosxn nrcgtivrszlii jrlzas:

IX. Salg6tarjAni Hivat{sos T{zoltri-parancsnoks{g

.

J nuir 0l -liil dccenrtrer 3 l -i8.r kii|clkczij cscntn)ck
mrikiidesilertlcl6n:

cbb6lttizeset

tii

I

201 8.

L

riasztott szorek szima

I I 9:l

mcgmcntrttszcnlthrk sTrmn rniiszaki mcnlasnal:

32

tiizesttn6l
s6riilt szem6lyek szima miiszaki ment6sn6l:
tiizrsctn6l
halott szem6ltek szima mriszaki ment6sn6l:
tiizcsctn6l:

ll5

l,rkirstiiz

56

ktm6n!,tii7

)1

szabadl6ri ltiz
szabadt6d lrizb(il

ltt
l3

l

1{l

crdi; ts vegctrici6tiiz

Yilclmozctt szrindIkossriA

57
5

trizvizsg6lat indult:

tfs b"urutko"i"-

54

i;nkcntcs mcnliiszcrvczel belvalkozis

29

beepilett liizjcl26 bcrendez6s t€vcs Jelzise (vonulis(

ll8

ix6nyl6):

n

\1)lt,
S

l

Hl

a

P

fcltrirr

lr
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Az egy€ni v6drieszktiztlk,

X. Humin

kisg6pek, felszerel6sek, eszkiizt

k

feliilvizsgilatat

rendszeresen

vegrehajtottuk.
A KvK-6n,

A

a hum6n feladatokat az

beosztasok.

A

NMKI Humen Szolgelata v6gzi.

ellrtisrhoz sziiks€ges beiskolrizrisokat (pl. vezet6vE k6pz6, rend6szeti
KML, n€hdzgepes, tr.izolt6 modul l6s IL. kiils6 szakmai tovibbk6pz6sek,

szakvizsga, VASZ,

e-leaming felk6sziil6sek

es vizsSek, stb.) a

Mtiszaki Biztonsigi Tiszt kiemelr figyclmet fordito(

a

nrunkavddelmi. miiszaki.

eg6szsegiigyi 6s egydb vonalkoz6 el6iresok v6greha.itrsdra.

Humin Szolgrilat megszewezte, melyet az 6rintetl

szem6lyek elv€geztek.

A fluktueci6 2018-ban sem jelenlett kimagas,6 6rteket. A hat6srgi oszlil)nAl kiemelt szercpe
van a megfelel6 szakmai tudasnak. tapasztalatnak es ehhez megfelel6 iddt kell elttilteni az
adott beoszdsban. Mi\el ez az el6ad6k eseteben nem val6sult meg, ez6rt tttbb figyelmet
kellett 6s jelenleg is kell forditani szakmai tudisuk fejleszt6sere. A P HTP KVMB-se
2017.09.01-t6l a BM OKF-re van erendelve, feladatainak elletesrt a tiizolt6parancsnok,
polgeri v6delmi feliigyel6 6s a tdbbi KVMB-s lltja el. A keszenleli illomanynel x
szerpamncsnokok eselCben tiin6nt szem6lyvdltozis, itt is fokozon figyelmet kellett 6s kell

Az 6ves leltaroziisi feladatok, ruhdzati szeml6k v6grehaitesaban rendszeresen r6szt Yettiink
elhelyezesi kitriilm6nyek javidsa erdekDben folyamalosan v€geztiink cs jelenleS is
v6gziink karbantarldsi, feltjitrsi munkakat.

Az

A k6zfo8lalkoztatott progmm keret6ben alkalmazott szemdlyek a KvK 6s az ah rendell P HTP
6s ST HTP-6k, BT Kv6 napi tevekenysdgeben aktivan r6szt veltek (pl. ii8ykezcl6s.
karbantartas, kdrletek takaritesa, stb.).

Az elhelyezdsi objektumokban kialakitott ,,eml6kszoba" fenntartAsiban tovribbra is aktivan
kdzremriktidtiink, a Iaktany6k teljes eg6sz6n van kidllilrsi cml6ktirSy elhelyczvc.

.ielenleg is forditani a felk6sziiltsegiik fejlesztds6re.

XII-

Az NMKI-n rendszeresen r6szvettiink 6s vesziink a KML 6s KMSZ k6szenl6ti szolgrilat

Osszcgz('s

ellataseban.

A munkakiiri lcirisokat, kicg6szitti munkaktiri leinisokat mindcn csctbcn clk6szitcttiik 6s a
szem6lyi anyagha l-1 p6ldenyt dtadtuhk a Humdn Szolgiilatnak.

A szervezeti kulrura resz€ v6lt a szervezeti 6s az egy6ni teijesilm€ny6rtekel6s, amelyeket az
el6irt hatarid6kben v6Srehajtottuk.
Az 6\,es onosi sziir6vizsgilatokat

A

Cs a

Kiemell feladarunknak tekintjiik tovabbra

fizikai felm6rdseket teljesitettiit.

az 6rintetl szem6lyek eleget tettek, az
ell6tjik t'eladataikat.

Rendszeresen r6szvettiink az egyetemistik szalmai gyakorlatanak biztositrisAban, segitetiik
katasztr6fav6delmi ismereteik tej leszt6s6t.
A szcm6lyes adatkczel6ssel kapcsolatos feladatokat tblyamatosan v6grehajloituk.

lndulrunk a kijl6nbijz6 szakmai 6s spon versenyeken, ezeken tdbb dobog6s helyez6st
szereztiink.

A KvK 6s az ali rendelt P 6s ST HTP-6k rillominyib6l 4 fd kapott elismer6st (l
BetorsAg6rt 6rdemjel, I fd Hiisies h€l]'tdll6sert elismerds, I f6 miniszteri tdrgiutalom 6s I

fd
fd

Ev Tiizolto.ja cim) kimagasl6 munkavdgz6siik, helytiillrsuk kdvetkezt6ben. Fegyelmi eljiiris
m6g 2017-ben I €setben indult, ami 2018-ban lett l€ziwa 6s m€grovrsban r6szcsiil! f6,
tov,bbe I Ii, figyelmeztet6sben 6s I fd eljarrs nilkiili figyelmeztetesben r6szestlt.

I

ennek

is

milgas szinvonalil szaknlai murka vcgz6sit,

j6l

k6pzett szakemberek legyenck a szcn'czclbcn,
6rdek€ben rendszercs lovibbk6pz6sEkct hajto(unk 6s hattunk v6gre, ennek

nrelyhez elengcdhcteden, hoBy tovAbbra is

mtrnkavedelmi vizsSakiitelezetts6gnek

eg€szs6gv6delmi megbizottak megf elel6en

C6lunk tovibbra is a hat6kony nrege16T6si leladatok r6grchaltisa. vnlanrinl az clhirilhal llan
kfrcscmanyck lclszemol6sa volt. onnck 6rdck6bcn 2oLli-b.rn ll59 db cllcnolztst cs lio db
szcml6t hajtortunk veSrc integrdlt hat6segi fcladataink cllitiisa soriin. eziltxl teljesinc 17
eliiljAr6k 6ltal meghatirozott celokat. valanrnt az 6v kijzbcn ltlrncrilltj laladatokat.

eredm6nyek6nt orsz6gos szakmai vctalkcd6kljn sikcresen
triznre8el6z6si versenyen hamradik helycz€s) vcttiink rdszt.
Az elsci

foki

(ADR elsij. RID nrirsodik

es

hat6srlgi 6s szakhat6sdgi ftladatainkat a lonatkoz6 JogsTabiilyokn.rk nregltlelijen

kdvctkeze{cs jogszabrily-alkalnrazrissal ell6ttuk.
cl<iilisart maximilisan ervcnyre juttatjuk.

Az

O|szzigos Trizva(lelnri STrhilyzal

A halelos 6s sdriilises hizcsetck csdkkent€scvcl kapcsi)laios kienrcl( tckd.tluink vcgrchailiisatl
lblyaltuk, folyamarosan kiemehcn kczcljtk.
Tovribbra is c6lunk a szabad!€ri vcgetdci6-tiizck szAmdnak rlacsonyan la isn. csakkcntasc,
melyrek €rdekiben rendszeres hat6srigi ellcnrjrescket haJtunk vigfc, valamml sziles kijrten
lelhivtuk a figyelmet a megelozi' fnnto<<agira.

V6grehajloruk

a

.,Ne gytjtsa. gyilJlse szclektivenl provenci6s lakossrigi

lritckozlal(')

programot.

A
XI. (iazdasdgi
A KvK-rin

a gazdasligi

fcladatokat az NMKI Gazdasigi lgazgat6-helycttcsi szervezct vigzi.

Kiemelt figyelmet forditottunk a ktjlts6ghat6kony gazdrlkodds el6seSit6s€re. A KvK 6s az ale
rcndclt P es ST HTP-6k teljes szemelyi lillomenya megfelcl6cn vcgrchajlja a gazdilkodissal
6sszclliggS, beoszlis6val

jiro

el6ir6sokat, feladatokat.

is a

polgriri videlmi tc!6kcn),s6gnnk soren
tudatos vcszlilyhclyzct-rncgcldztsi
lcv€kenys6gnck nrcgiclcliicn a vakis vesz€lyek b$Tonosittisit kiivctijcn rzok h takdnv
clhdritisiira helyeztiik a hangsirly.

3

iiriisi

ismet roviihb ndvekedett. Celunk, hogy lovabb fcjlcssziik dkot. !alamrnl

irtabh

Az 0nk6nles

Mcntiicsonortoknak €ves riasztiisi gyakorlatol

(

l2

telcpiiltsi.

ment6csoport). s jirrsi ment6csoportok r6sz6re cglii(mLjkddasi gyrkorhk)t sre11ez(iink
eltiint szcnr6ly kercs6sc, menl6sc formiiban, cnnck ercdmenyckcnt a lakossrig kdzbiz(onsrig0
nent6csoportokat hozzunk l6lre to\,:ibbi letcpiilIsekcn.

29

Fontos feladatunk a ldtfontossAgt rendszerekrkel 6s l6tesitm6nyeklel kapcsolatos teend6k
vigrchajtisa, a vonatkoz6 clj6rdsokat lefol)'tattuk.

Az elsri fokrl hararsigi jogkijriinkben eljirva a veszelyes iruk sziillitisival kapcsolatos
feladatainkat cllittuk, a rendszeres ellen6rzdsek eredm6nye, hogy egl,e kevesebb a
szab:ilytalansrg, valamint a

feltirt hiinyossiigok kev6sb6 stlyosak.

A felettes es tlrsszervekkel, iinkormrinlzatokkal, egy6b szervezctekkelj6 munkakapcsolxlban
vagyunk. Ez nagyon fontos. mivel a KvK kdzmegil6leset ez is jelent6s m6rtekben
meghatarozza.

Kiemelt feladatuhk voh az is, hogy a vezet6i, irdnyit6 munkdt, anhak tudatoss6gat

es

eredmenyesseget fejlessziik. A vezet6i ellen6rzesek min6s6g6t nijvelliik.

Nagy hangsily helyeztiink az 6llomeny motivrl6sdra. valamint az eg€szsegiigl allapotenak
mcg6rzisdrc, javitisira, cnnck 6rdck6bcn cgiszsigrigyi sziir<inap 6s szrirnos sportol6si
lehet6s6g l€tt biztositva r6sziikre, melyek harisrra spoltvercenyeken rendszeresen sikeresen
szerepeltiink.

A KvK.

tovAbbe az ale rendelt P HTP €s ST HTP-€k, valamint BT KvO szaktertl€ti
besz6mol6i bemutattdk a fenti id6szak el6rt eredmdnyeit, amik bizonyilj6k, hogy az elvirt
fcladatok viSrchajt6siit crcdm6nycscn tcljcsitctttik (a 2018-as 6v SZTER drtdkcldsiink 94,43
%). cz eltal biztositottuk a lakoss6g 6lcr 6s vagyonbiztonseget, a ncmzctgazdasig vddclm6t.

,.Magyarorszig szolgrilatiiban a ktizbiztonsigirt" szlogcniinknck 2018-ban is clcget tettiink,
cnnck garantalesera a rcndclkcz6src A116 crdkkcl, cszkdztiklcl 2019. avbcn is mindcnt mcg
fogunk tenni.

Tisztclt Kiizgyiil{s/K6pviselti Testiilet, a fentiok fig_yclemhc v6telavel k6rem a
Salg6tarjini Kalasz(16lav6delmi Kirendelts6g 2018, 6ves lev6kenys6g6r6l sz6l6
tii6kortat6 tudomisul v6tel6t!
Kelti Sal86ta{rin, r/?trIn ikus hllyegzi s:erint
Tisztelettcl:

Ang)'rl Tibor tfi. alezredes
kirendelts6gvezet6

cim: 3100 Sals6ta!in, Srent Fldriiin ter 1.
Telefonr +36 (32) 411-400 Fax: +36 132) 411-400
E-ma l: salgotarlankk.tit@katved gov.h!
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I.Bcvczct6s

II.Tiizoltisi szakteriilet

A Piszt6i Hivadsos Tiizoll6-parancsnoksdg (ovibbiakban: P HTP) tevekenys€g6t a N6grid
Megyei Katasztrofav6delmi Igazgat6s6g (tov6bbiakban: NMKI) Salg6tarjeni
Katasztr6fa\'6delmi Kirendeltseg6nek (tov6bbiakban:

ST KvK)

al[rendelrs6geben

cs

feliigyelete 6ltal l6tja el.
A 2018. ivben a Katasztr'6fhv6delern ismetelten a veszilyhelyzetek hatikony mcgel{iz6sre
helyezte a hangsirlyt. Ennek megfelel6en a veszelyforrisok tovebbi beazonositasa (pl. a
vizelvezetS 6rkok, szabadteri tiizcsetek helyszinei, \,esz6lyes k6m6nyek, stb.) 6s elhiiritSsa Iett
vegrchajtva az integr:ilt hat6sigi f'e,adatok eltal, melyckbcn P HTP aktivaf r6szvett.
P HTP jclcnlcg 28 tclcptlis vonatkozisriban l.ila cl az cls6dlcgcs tliz\,6dclmi is miiszaki
mentesi feladatait.

Feladatairrkat

I

g6pjermiifecskend6vel,

I

erd6tiizDs

g6pjimrlvel

Kiresetek alnkulisa:

A P IITP mrikdd6si tcr-iilctin az cscm6nyck szizdl6kos arrnyit tekintYe 57 %, (112 db) volt a
tiizeset 6s,13 % (E6 db) volt a mriszaki ment6sek szima. A l9lt esem6ny ?,+ '/o-a bcavatkozrist
ig6nyclt (146 db), 8 % ki6rkcz6s cl6tt lclszin]olt. I % sz.inddkosan n1egt6ves71a, jelz€s, l7 01,
tevesjel7es,0 % ul6lagos liiTeset volt.

is 5 frj napi szol96lati

IInvi bontishtln rz rscm[n]ck x

letszemmal litjuk cl. A szolgilati csoporlok 616n szerparancsnok teljesit szolgalatot, tevollete
eseten a helyettesites6vel mcgbizott tapasztaltabb beosztott tiizolt6 helyetlesiti.

A (iizolt6sigon

tlizolt6parancsnok 6s katasztr6fav6delmi megbizott (tovibbiakban: KVMB)
tcljcsit mag szolgtilatot. A KVMB 2017. szcprembcr I -t6l a BM Orszigos Katasztr6lavidclmi

F6igazgat6sAgra van Atrcndclvc.
A P6szt6i Helyi V6dclmi Bizottsag (tov6bbiakban: HVB) katasztt6fav6delmi elndkhelyettesi
tciadatok clLitdsrira Cs6pc Zsolt tr.i. alczcdcs, Bizolt6parancsnok van kijclijlvc.
2018-ban cgynthiikdd6si megillapodris (tovAbbiakban: EMU) a Magyar Ilo11v6ds6g vit6z

STirmay Sendor Budapest Hely6Ls6g Dandirral (BLrjiki
Tiizolt6 Egyesiilettel volt.

Mlndennapos feladatainkat az MSZ
min<is€gir6nyitisi rendszer betartesaval

EN ISO
litjuk

Udiilit) 6s a H6halom 0nk6ntes

9001:2009 szabvany szerint kiaiakitot!

el.

egys6ges csapatszcll€m kialakitrisira,
eg6szs6giigyi allapot6nak nrcgorz6s6rc.

a szakmai kompetenciik

niivel6s€re.

az

az rillom6ny

IIl P iikiidtsi lcriilclin:

20
18
1a;

16
14
J1

12

!

10
8

7

6
7

7

6

Nagy figyelmet forditottlrnk a 1etes szemelyi 6l1om6ny hivatdstudatinak eriisittsere,

P

4

6

4

2
0

e'9

E

O:=NE.oFtr

.6.l!
E6:E>O
-d-- Tiiz

.=q

E:1
".-

!.o-O-O

6=
oEE'E-o

6

6

Mr:iszaki ment6s

Az 6ves itlag havi esem6ny nrcnnyis6g6t tckintvc 16,5 darab cscriiny ti;ftant h(jnanokrLr
lebonNa (a l2 h6nap artlaga). A havi esem6nyszimokat megllgyelvc lilljuk. hogy a7
esem6nyek ritlagos 6rt6kekcl muta(nnk 2 h6nap kiv[tcl6\,01. Auguszlusban mcgni;\'ekedctl
a szabad tedlotcll kclctkczctt ttizek szriua (e1d6 €s vegetaclo tiiz). mig oktdbcl$cn a Ltvcs
jelT6sek szdma voll kiemelked{i (lii4eLij berendeT6s). Rendkivlili idillrrtis mlall ncnr
n6vekedelt a benvatkozisok szrima. Legkcvoscbb cscmtny lcbruiirban ts miiJLrsban tijrrint.

5

2018.

januir 0l-t6l

6

3l-ig r kirvetkezii esem6nyck tiirt6ntek a P HTP
miikiid6si teriilet6n:

dccembcr

llseminy:

198

ebbiil tiizeser:

lt2

cbk;l mriszaki mentes:

86

bcavatkozist ig6nvclt;

146

A beavxtkozisok tclcpiilasenk6nf i mcgoszltisa:

I

It

obbciltiizeset:
cbb6l m(iszaki mcntes:
ki6rkez6s eliitt felsTimol(

t6

szindakosan mcgl6vljszt('i jclzis:

2

taves iel76s:

34

ut6lagos iclz{s:

0

lljzcscl alaptcrulclc:

5.

'75

7.

clcpiil:s

CscrhitsTcntiv,rn

ezekbiil riasztisi fokozat Kicmclt

0

0

0

0

0

0
24

12. Kozdrd

megm€ntett szem6lyek szima mtszaki mentdsn6l:

3

megmcntett szem6lyek szAmx ftizesctn6l:

2

17. Mdtraszenlimre-

Fall6sktt
Galyatetii
Mdtraszenlistvrn
20.MetraszentlrsTl6
2l.M6trasz6l6s
22.Nasybdrkrny
19.

20

lt

0

2

2

0

0

0
0

0

0
0
0

24.Piisz(6
0
0

I

0

I

5

9

0

0

0

0

0

0

2

9

ll

3

2

5

0

0

0

4
i)

0

2

8

11

40

8

25.Simsonhlza

0

26. Szarvasgede

I

2

9

11

4

25

27. Szurdokpiisp-dki
28. Tar

A

0

4

2l.Palotis

s6riilt szemtlyck s7:ima tiizcsctn6l:
hal0tt szemalyek szima miiszaki ment6sn6l:
halott szcmtl-vrk szima ((zesctn6l:

ntrmrc-

Bagolyirtis

It. Mdtraszcntimr€295

sr:riilt szem(:lyek s26ma miiszaki mcnt6snal;

16. Mritrasze

l3

3

Garib
9. Jobbigyi
I(), Kisbigyon
Kishirk;iny

0

nasztott szerek szema:

l

7

Fcls6told

ri. MAtraszenrimre

t.-_
fla\7tasr lokr,Tat vr,s

0

I

I

0

I

7

3

t1

riasztesi fokozat II-es

riasztrisi fbkozat IV-ES

0

0

t9'7

0

)

I

4

riasztrisi fokozat l-cs

l-rr

I

l0

t3. Kutaso
14. Mdrkhriza

.rrsTrisr tok.Trr ll

\ltszaki mcntisek

Ecscg

|.

233642 m1

tizcsctck szima:

I

8.

,23,3642 Ha

l

0

dhhzalb6l kideriil, hogy a nagyobb tertiletii es nagyobb lakossdggal rendclkezii
telepiil6seken tdbb beavatkozes tdrt6nt. Kiv6tclt k€pez a tiizesotek kiiz6tt az erdij es
veget6ci6s tiizek okozta esemenysz6m (Tar) €s a lak6 ingatlanokban escmenysziirr (Tar.
Jobbdgyi), a mijszaki mentdsek kttztjtt a kdzlti balesclek okoz(a esern6nyszdm (2 t-es tij [rr).
amely kiugr6 en6keket mutat. 2018. 6vben a riizcsetek sziima tdbb mint a miiszaki mentiseke.

8

7

A 86 miiszrki mentds kireset

fsjtija

Kiresrt fajt:iia

szerint

Kateg(iriihoz tart6z6 irtak:

Allatbalcset

4

Egy6b

l2

Elemi csapils- viharkir
Eletment6s

Eptiletoml6s
Fakid6les

23

Giizszivdrges

is

Kt zuti baleset
S6riilt ment6se

3

S26n-monoxid szivdrgiis
l cchnol6giai meghibrsodas

Gvakorlatok:
Gyakorlatok ekal b^n az evcs gyakorlattervben szerepl6 hclyszlnen

6
l

Rovar (ntthi darLizs)

Ii6

A m0sznki ment6sek karesetek kijziil a kbzriti
6(ik. A t6bbi

halesetek 6s

a fakidcjl6sck

-

escmenyszama

cscmdny szrm 6rtikc ncmjclcnt6s.

,\ I l2 tiizrset

hclvszin tipUsa

IIelvszln tfpusa:

6s lea'gctt

Le6gett teriilet

I'L'r

iilltlt

36 db.

gyakorlat: l8 db.
gyakorlat: 6 db.

gyakorlatr

I db.

r db.
27 db.
46 db.

NMKI:

0

KvK:
P

llsdb

IlTP paruncsook:

150

6

Szabad tar

2

KiiTrit

l

I

Otrhon icllegii lttcsitmany

30

386

Trrclrsi I6tcsitm6ny
Tiizesel szabad teriilctcn

3

102

31

2329',/8

Osszesen:

tt2

233642

tiizesetek helyszinei katziil a szabad teriileteken tls az otthon jellegij l6tesirm6nyekben
fordult el6 legt6bbsziir ttz. A hiz alapteriileten6l pedig egy6rtelmrien a szabad teriileteken
egtek 1e a legnagyobb teriiletek.
P HTP miiktjd6si teriilet6n 198 esemdny volt. A beavalkozrsok k6zdtt ut6lagos tiizeset nem
volt, i8y !98 esetben vonultunk kiresethez.
asztiisi fokozat 197 esetbcn I-es, mig euy
alkalommal II-es volt- Ki€melt fokozalt a riasztds J esetben volt.
Halellal jA16 tijzeset nem td(6nr milkiidesi teriiletiinktjn.
oTE 6s 6nk6ntes Ment6szerveze!
esetben avatkozott be kriresetekndl (Karancs Specidlis
Ment6k oTE, mely az eg6sz megye leriilet6n villalt miiktjd6st, de ST HTP-vcl van EVU
kdtve). I-egtdbb alkalommat a H6halom oTE segirelte bcavatkozesainkat.

A

A

ll

foglalkozes:

Helyismereti
Szituiici6s begyakorl6
Hclyi szintr.i cllcn6rzri
Megyei ellentirz6

BM OKF MEOI

nagysiga m2-hen:
t'7

Kereskedelmi, szol gahat6 l6tesirm6ny
Ki;zlekc(l€sicszkilz

i(1(iponlbln

Ellcn6rz6sek:
A k6szenl6li szolgilat szcrvcz6se 6s ellit6sa. a szolgilatviltis cs a gyakorlatok az alibbiuk
szerinl kcriiltek ellen(irzasre:

leriilct szrrint:

Ketcg6riihoz tart626 6rt6k:

6s

v6grehajt6sra. 6s nrinden esetb€n megfelelt min6sitest kaptak.
A gyakorlatok v6grehajlesa az alebbiak szerinti voll:

2

Osszescn:

kiugr6

.klcntiischh krrcsctck:
20l8. dccembcr l8-rin Palotiison egy 6pillet tet6tcrc 6gctt. A tiiz kb. l00 m2 voll. A helyszinrc
vonult Prszt6/1, Hatvan/1, Bercel/1, Aszird/1, Gddii Ilci 't/ izszi llito. N6frad KMSZ €s
H6halom oTE/1. A riaszrasi tbkozat ll-es Kiemelt volt. Jclzctt hclyen l0xl5 metcres l)ol1 as
irodahelyis6g teliiszerkezete lelies teriedelemben egelt, amel) trap6z lemez heiazattil
rendelkezett, fa tu 6szerkezettel volt alitimaszha. A tiiz oltiisit az eg)s6gek 3 db "C"
sugrinal 6s 2 db "D" sug6nal haitotdk v6gre. Az olt6s sorin a lcmez halazatol az egysdgck
eltr\,olitott6k. valaminl a belsii almennyezetel is reszbcn mcBbontottlLk az izz6 r€sz.ck
megszLinleGsdhez- Az elad6terbc 6s az irodAb^ a ttiz nem terjedt it, de Jelcnl6s vizkrir
keletkczctt, az 6piilet iidemszerkeze(e a ltiz 6llal jelcnt6sen kirosodott. ,^ padlrislarben a
tulajdonos elmond:isa szerinl lel nem hasznilt. mcgmaradt apitesi anyagok voltak tirolva. A
fdipiilclre a lr.iz nem terjed el, annak elad6terdben yizkiir kclclkezctl.

189 db ellenorz6s softin ttltir( hi6nyoss68ok mcgszijntet6sere nrindcn csc(bcn
intezkedest megtetti.ik, melynek eredm6nye poziliv fEliid6s voll.

A

I

sTiikseScs

III.Polgriri V6dclmi Szaktcriilct
A P HTP mrikdd6si tedilet€n I fd KVMB teljesil szolgelald. aki 2018-ban u BM OKF-re volt
6trendelve.

v6g€hajtottuk

a

telepiil€si kiiteles

polgrli videlmi

szervezetekkel kapcsolalos

felk6sziteseket.

Kiizremtktidliink a ktizbiztonsigi referensek tor'6bbk6pzasdn, a jiir,si menlijszervczelck
riasztasi gyakorlatinak vegreha.jtisrban.

Felk6szirettiik

a

kalaszlr6fav6d€lmi

i!tsiiSi

versen)T

ea

miikddcsi tcrijlctr6l rndul(i

csapatokat, v6geztiik a dirkok ktjzdss6gi szolsalatAval kapcsolatos fcladatokat.
Rdszv€ttiink kiildnbdzd gyakorlatokon, szir6nap16biikon, a kirescm6nyek kezelisiben, illetve
elhiritdsrban 6s az ellen6126seken.

l0

9

Jelen voltunk a vizfolyiisok, patak medrek ellapotenak felm6r6se c61j6b6l tanott helyszini
bejerasokon- Felmdrtiik a vizelvezetri rendszerek aktuelis ellapotat az ST KvK illetekessagi
teriilel€hez tartoz6 telepiil€seken, a polg6rmesteri hivatalokkal egyittmtkaidve.

Felk6szriltiink 6 rendkiviili idiijeris miatt jelentkez6 feladatokra (h6s€griad6, t6li id6jiftis).
Lepontositottuk a meleged6 helyeket, a kritikus [tszakaszok fclm6r6sere szervezett kdz6s
bejliriison l 66zvetttnk a kijzirtkezel6 munkadrsaival.
Folyamatosan v6giehajtottuk
katasztr6fav6delmi k6ziissegi szolgrlatra jelentkez6
kiiz6piskolai hallgal6k felk6szites€t.
Bemulat6kat tartottunk iskolai es teleptil6si rendezr6nyeken, rendszeresen fogadtunk 6vodai
6s iskolai leto8at6 csoportokat a laktanydban.

a

IV. Iparbiztonsrigi Szakteriilet

VI. HVB fcladatok

A

Piszt6i HVB-bcn en, Csepc Zsolt

tii.

alczlcdes ttizolt6parancsnok vagyok

kat^sztr6fav6dehni clndk-helyeltes.
A HVB feladatainuk ell6tdsirban sziiks6g szerint as madakben

.r P HTP

a

lblyamatosan

kdzremr.ikiidaill.

A IIVB folyamatosan kapcsolatot tall az ijnkorminyzalok]al.
A szabadt6n tiizek, krinikula,4riis6griad6, t6li fclkdsziil6s es a hull.dakszdllitissal kapcsolatos
feladataink veSrehajtdsa sordn a HVB segits6g6t k6rtlik, hogy az 6nkormenyzatok srimira
meghat6rozott feladatok teljesriljcnek. A kdzbiztonsigi referensck iltal .lelent6sen jirlult a
kapcsolattartrs

6s a feladatok v6grehajtiisa.

A llVB szdmSra rcndszcrescn mcgklildisrc kcriillck az NMKI vcsz6lyhcllzcti proSnrrzrsn cs

a bcvilrs vizsgrlat. tov:ibbi ST KvK Miiveleti Tervei es azok vigrehattiis:!ol

szol6

Kdzremiikt dtiink az iparbiztonsegi feladatokban, €ls6sorban az ADR 6s RID ellen6ft 6seken,
valamint a viziigyi feladatokkal kapcsolatosan.
P HTP mindh6rom szolgalati csoportja r6sz6re a vesz6lyes eruszalliUs tapasztalatair6l 6s az
iparbiztons6gi szakteriilet aktu6lis kdrd6seirril el6ad6s, foglaikozris ketiilt megtartesra.
A fclcltcs szcrvck eld kcrt IB szaktcriilctct crint6 adalszolgeltat,sok, inform6ci6k (pl.
kritikrJs infrastrukdra, szolgAltaldk, stb.) iisszegyiijtes€ben, valamint az ehhez kapcsol6d6
szcml6kcn. cllcn6rz6sckcn fblyamatosan r6szvcttiink.

jelentesek. Ezillal biztositva volt. hoSy a HVB Elrrdk nregfelcld tiijakoztaldsban rcszesuljon

V. Hat6sdgi tev6kenys6g

A humen feladatokal az NMKI Humen Szolgiilata ve8zi.
Az l$az9at6s'E dllom6nydbleja alap,6n P HTP rendszeresilett l6tsz6nra nem kerult 100 %ban felttilt6sre, de ez a mtkdd6st nem akadelyozta. A szemelyi v:iltozesokkal kapcsolatos
munkakdri leidsok elk6sziiltek.
A P HTP szenrelyi 6s tirgyi f'elt6tele biztositot! volt.
Nagy figyelmet forditottunk a teljes szem6lyi iillomiin), hivatiistudatanak er6sit6sire, az
egyseges csapatszellem kialakilisiira, a szakmai konlpetenciiik nd\el6sare.

A P HTP aintctt 6llom6nya risz6re a ST KvK Hat6segi oszdly hat6s6gi tovebbk6pz6seket
tartott.

ST KvK Hal6segi osztilya rendszeresen bevonta a tiizolt6parancsnokot a

feladatokba,

valanrint a kdszenleti iillom6ny a gyakorlatok sonin a tiizv6delmi el6ir6sok belanisit kiemell
figyelemmel kezelte.
Tiibb esetben vettiink r6szt:
etfo86 trizv6delmi el1en6rz6sen,
hasznela$aveteli elj6reson,
miikdd6sienged6lyez6si eljarlison,
ut6lagos tiizzel kapcsolatos ellen6rz6sen, iiMel meghallgadson,
szabadt6ri tiiz kock6zati helyszinek ellen6rz6s6n,
rendezv6nltartrisienged€lyez6siszeml6n,
tiizeset utini szehl6n,
megtiltott 6gesterm6k-elvezetiik iizemeltct6sdnek visszaellen6rz6s6n,
panaszos bejelent6sscl kapcsolatos helyszini szeml6k lefolytal:isrn,

Az ST KvK

illet6kess6gi teriilet6n rendezett t6meSrendez\,6nyek eredmenyes.

ez irdnylian.

A IIVB-vel j6 munkakapcsolatot tartunk.

VII.Humin

Az egy€ni teljesitmcny-eflekel6seke( az el6in halii,idijkb€n \6grchaJtouuk.
Rdszivettiink a kdzponti, teriileti 6s helyi hatosrigi tovibbk6pzeseken, a ftlkeszi![scken, az
eg6szsegtigyi sziir6vizsg6laton 6s PAV vizsgelaton.
A pszichol6giai 6s az 6vcs or-vosi szliriivizssrlaton, lovrbbi a fizikai alkalmasshgi ltlmilisen.
valamint a f6l6ves sz6monk6resek sor6n mindenki mcBfclel6en teljcsiletl.
A P HTP-6n a rendkivn,i 6s ismelliid6 munkav6delmi oktatrsokat. a Tordbbk6pzesi Tc,vbcn
lev6 foglalkoz6sokat megtaftoltuk. A munkav€dclmi vizsSakdtcleze(semek az cfln(ett
szem6lyek elege( !e(ck, az eg6szsegv6delmi megbizott megfelel6on cllir(a feladat,it
Sikeresen szetepelttink a kiildnbdzd szakmai es sport vcrscnyeken.
Az 6llomrny folyarnatosan fejlesztctte szakmai tudesrt kiildnbdzii tr.jzolt6-technil(a kczel6i
tantolyamokon, az azokat kdvctd vizsSekat (eljesilct16k.
A g6pjdrmiivezet6k a lehet6s6gekhez mdrten vetlek r6szl vezetestechnikai treningeken.

probl6mamenles megtartasiban kiizremiik6driink-

A

,,Ne gyriitsa, gyilitsel" kamp6ny sor6n dltalinos iskol6kban el6ad6st tartottuhk. Iiist

erzekel6t adtunk et 6s lakossdgi f6rumot tartottunk Peszt6n.
kiosztottuk Piszt6 j6ftisban.

A

VIII.Gazdasdgi

lakossegtejekoztat6 anyagokat

A gazdasiigi feladatokat az NMKI Gazdasdgi lgazSat6-helyettesi szenezet ld(a el.
a teljes ellomany figyelmc fel lett hiwa, azt betartottuk

Ktilts6ghatekony m(ktidesre

tl

l1

a

O6pjrrmriveink miiszaki dllapota megfelelij.

Kicmclt feladatunk volt, hogy

Rendelkeztink:
I db 2006-os
I db 1998-as

eredm6nyess6get fcilcssziik- A vezet6i ellendrz6sek mincis6g6nek javit6sita is odaligyeltunk.
Az ellen6rzesek sorAn tapasztalt hienyossigok megmutattdk, hogy mely teriiletckrc kell tobl)
figyelmet fordilanunk 6s ennek mcglllcl6en hajtjuk v6gre a 2019-es 6vi tovhhbk[pzescket.

.
.

gyin6si Mercedcs ATEGO 1628 TLF 4000 g6pj6rmrifecskend6vel.

gyr(list

Nissan Navala 2.4TD erdotiizes kiildnleges szerrel.

Eh'6geztiik a gazdasigi, miiszaki feladatainkat (pl. a tavaszi 6s a teli 6tiillisl, ruhizati
szeml6ket es a gepjarmtvek szemliit, leltriroziis, selejtez6s).
A bizlonsdglechnikai feliilvizsg6latokat mivel P HTP-6n nincs ilyen beoszes, a ST HTP
ellomrnyaban I6v6 megbizott Miiszaki Biztonsrgi Tiszt 6s az NMKI miiszaki osztdlya
koordin;llja. Csak 6s kizir6lag 6rv6nyes feltlvizsgdlattal rendelkezrj eszk6zdk ke,tiltek
hasznrlatra. Az egy6ni v6d6eszkdzdk, kisgepek fel0lvizsgelatet rendszeresen v6grehajtottuk.
Az e8y6ni v6d6eszktjzdk cser€je az elhasm6l6des tekint€t6ben folyamalosan meSttirlenik az

NMKI Gazdasegi Igazgat6-helyeftesi szervczet irrinyitisrival.
A Miiszaki Biztonsdgi Tiszt kiemelt figyelmet forditolt

a

munkavedelmi. mriszaki,

c8aszs68ii8yi 6s c8y6b vonatko26 cl6irasok v6Srchajt6siira.

Az clhelyezesi kclriilmenyeink megfeleliek, folyamatosan vegezlrink karbantartisi, fchljitisi
munkikat.

vczetdi, iranyito murk,il, annak tudabssdgit

es

Az cllen6rzasck soren feltan hi6nyossigok megsziintel6scrc tovdbbm is fokozolt figyelmel
lbrditunk.
Tov6bbra is kiemclt feladatunk a szal)ad{6ri veget6ci(i-tijzck sz6menak alacson)aD talldsa.
csijkkentese,
halrilos 6s seriilascs tijzeselek csijkkcnt€s6vel kapcsolrtos lcendijk

a

v6grellajtesa, el6adiisok tartesa.

Nagy hangsulyt hclyoztiink az Ionr{ny egdszsegtigyi illapotinak meg6rzestrc. lavi(is3r.r.
ennek 6rdek6bcn szamos sportolrsi lchet6s6g lett biztositva resztkrc, mcl)ck hlltasirr
sportlcrscnyckcn rcndszeresen sikcresen szerepeltiink. r6s7t vcttilnk az cgiszsegugri
szrir6napon.

A P HTP lcljcs szcnlclyi dllomdnya dl!al \ 6Srchajtoft tcladatok Jclcntliscn hozzriitirLrltak. hogy
a Katasztr6fnvedelem szervezet6tail clvrirtan poziliv.rn viiltozzon a kdzbiztonsig.
SzloScniinknek 2018-bar1 ism6teltcn lelics nrert6kben clcgct tctttink. hiszcn rt ST KvK
illct6kess6Si lcrLilcttn, ide 6rtve P HTP tev6kenys€g6t is. crvdnyesiill a ,.Maglatorszng
szolSilatrban

a

kijTbizlonsAg6rt"

IX.6sszegz6s
katasztr6tav6dclnri rcndszcrcn bcliil a l6rv6nybcn mcghatirozott fbladatok clldlisAra
a P flTP Allom6nyfuak hat6kony 6s eredm6rycs felkeszit6se. ennck megf€1e16 feladat elletds,
valanlint a szoros egyiittmiiktjd6s biztosiresa n P IITP, a ST IITP. a ST KvK 6s az NMKI
ktizijtt, valamint az cgrdlt hata,sigi feladatok vonatkozasaban a hat6kony mcgcliiz6si
lcladatok v6grehajt6siban val6 r€szvdtel, az elh6rithatatlan kircsem6nyek lelszrimolisa.
Kienleh c6lunk tovebbra is a magas szinvonalt szakmai munka vegz6se. A beszAmolo
fejezetei ,negmutattik a 2018-as 6\, el6rt ercdn6nyeir. amik bizonyitjrk. hogy az elvdrt
feladatok v6grehajtesiit credm6nyesen tcljesitettiik. A kdltsighattkony gazdalkodast P IITP€n is kiemelt celkent kezelttk.
A felettes 6s tdrsszerv€kkel, iinkormenyzatokkal, egy6b szervezetekkel j6 munkakapcsolat
kcdilt ki6piresre, mel)nck megtart6sa, fejleszt6se tovebbra is fontos fcladatunk. A lakossriggal
j6 kapcsolat kertilt kialakt6sra, sok ielepijlasen bemulat6kat, lakoss6gi felkeszitdscket,
eliiadisokal lanoltunk es
laktanyeban au oda lrloBat6 diekoknak, o\6drisoknak,
6rdckl6d6knek mcgmutattuk
technika cszk6zdkel 6s rttvid elcjadiisokat tanottunk
C6lunk

a

i

a

a

munknnk6l.
A kiizbiztonsrg eriisittse kiemelt szercp P HTP ltladatellAtisliban. A P HTP risz€re
mcghatilrozott c6lok tcljestltek, tovebbra is tijrekedniink kell affa. hogy a P HTP
feladatelLitiisa minden kijriilmEny fiSyelembcv6tel6vel tovibb e16sitse az 6llampolSirok
ktjzbiztonsag erzet€nek ndvel6s6t, a karasztr6fav6delEm egyseges szen'ezel6nek pozitiv
megit6l6set, tovibb, a magas szinvonalti szakmai munka v6gztsit, melyhez elengedheteden,
hogyl6l k6pzett szakemberek legyenek a parancsnoksigon.
2018-ban is kiemelt figyelmet forditottunk a v€delmi igazgalesi feladatok elletrsdra, a
polgermesterek es a HVB Elndk v6delmi igazgat6si tev€kenys6gchek szakmai segit6sirc. A
telepiil6si dnkentes ment6csoportok rendszcrbc ,ltitrsa 6hal a lakossrig kijzbiztonsiga (ovebb
ndvekcdelt. A gyakorlatokba, k€pz6sekbc 6s s^iks€g szerint a krrcseminyek elhriritrisiba be

kell vonni 6ket es az OTE-ket is. Kiemelt feladat, hogy rovtibbi lelepiileli

dnkcnles

menl6csoporlok legyenck Ictrchozva 6s n]eSlalcl6cn kik6pezvc. P HTP miikdddsi leriilet6n
jelenleB
rendelkezik egyttlmiikaid6si
Karancs Specidlis Ment6szolgilat

a

rregrillapod6ssal.

oTE

'l'isrtcli Ki'pviscl{i Irstiilrl, a lrnlick lip\clrnrl)r \t(rlivtl klrtm.t I'is1l(li lli\atrso\
'l rizolt6,arancsD0lis:ig 2018. 6vi I c\ a'l(lrnvstgariil s7(tli hrszrimol6m cllilgx(liisril:
Kaszitette:
Cs6pr Zsolt tii. alczrcdcs
tiizolt6parancsnok

,l/ lkit "

ux-lM'k-brl

Polgdrmesteri Hivatal
Cserhitszentivd n

Tisztelt Polgdrmester Ur 6s K6pvisel6 Testillet

Szeretn6m felhivni figyelmtiket 6s tdj6koztatni 6ndket,hogy a Kormdny a
Magyar Falu program keret6ben piilyiizat beaddsa-elnyer6se eset6n jelent6s
.dsszeg( tdmogatdst ig6r.orvosi rendel6,orvosi szolgdlati .lakds felfjitiisdra
h6szigetel6sre,nyil{sz1ro cse16re,ffi t6s korszer(isitdsre.Nevezett 6pUletek tobb
mint 80 6ve 6pLiltek J6leg a nyiliszdr6k 6s a fiit6si rendszer elavult.K6reih
Onoket hogy testrileti ul6sen tdrgyaljiik meg ezen pdlydzati lehet6s6get.
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