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Jegyzőkönyv
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. szeptember 29.

Jegyzőkönyv

Készült:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. szeptember 29.
napján 15.00 órától megtartott üléséről

Az ülés helye:

Községháza - Tanácskozóterem, 3163 Karancsság, Kossuth út 64.

Jelen vannak:

Oláh Nándorné polgármester
Győri Orsolya alpolgármester
Berki András képviselő
Szilvási István képviselő
Vidéki Attila képviselő

Távol:

Kiss Róbertné képviselő
Mangó István képviselő

Meghívottak:

Schirling István jegyző

Az ülést vezeti:

Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 tagú képviselő-tes
tület 5 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta.
Javasolta a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását. A jegyzőkönyv hitelesítő Győri Orsolya
alpolgármester.

Napirend:
1.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az
önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 6/2013.
(III. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)

2.

Karancsság 4/1 hrsz-ú, a valóságban Karancsság, Kossuth út 82. szám alatti ingatlan
értékesítése
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

3.

Bursa Hungarica
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)

4.

Tájékoztató a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)

5.

Munkabér hitelkeret
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

6.

Egyebek
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

A képviselő-testület 5 Igen szavazattal elfogadta a napirendre tett javaslatot.

1.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 6/2013. (III.
26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)

Oláh Nándorné polgármester felkérésére a jegyző részletesen ismertette az előterjesztést, az előzetes
hatástanulmányt, a rendelettervezetet és annak indokolását.
A polgármester javasolta a rendelettervezet elfogadását.
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta;

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

2.

Karancsság 4/1 hrsz-ú, a valóságban Karancsság, Kossuth út 82. szám alatti ingatlan érté
kesítése
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Kiss Dávid a Magyar Máltai Sze
retetszolgálat képviselője e-mall-ben jelezte, hogy a Szeretetszolgálat meg kívánja vásárolni a Karancs
ság Község Önkormányzata tulajdonát képező, Karancsság 4/1 hrsz-ú, a valóságban Karancsság, Kos
suth út 82. szám alatti ingatlant (a régi iskola épületét) a Felzárkózó Települések Program - melyben
Karancsság is részt vesz - céljai megvalósítására. Az ingatlanról értékbecslés készült, mely szerint a
forgalmi értéke 13,9 millió forint.
Az ingatlan tekintetében még a Szív a Szívért Alapítvánnyal per van folyamatban a „bérleti” jogviszony
megszüntetése miatt.
A jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az ingatlan nyilvántartási értéke 2.772.000 Ft.
A polgármester javasolta az ingatlan 15 millió forintért történő értékesítését.
Karancsság Község Onkőrmányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
60/2020. (IX. 29.) önkormányzati határozata
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Felzárkózó települések” és a
gazdaságélénkítő program folytatása érdekében teendő további intézkedésekről szóló
1186/2020. (IV. 28.) Korm. határozatban foglaltak alapján a „Felzárkózó települések” hoszszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozatban fog
laltak megvalósítása érdekében a M agyar Máltai Szeretetszolgálat részére értékesíteni kí
vánja a Karancsság Község Önkormányzata tulajdonát képező, Karancsság 4/1 hrsz-ú, a
valóságban Karancsság, Kossuth út 82. szám alatti ingatlant bruttó 15.000.000 Ft össze
gért.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Magyar Máltai Szeretet
szolgálatot.
Határidő: azonnal
Felelős: Oláh Nándorné polgármester

3.

Bursa Hungarica
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)

Oláh Nándorné polgármester részletesen ismertette a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő
csatlakozásról szóló levelet.
A polgármester a képviselőkkel történt egyeztetést kővetően forráshiány miatt nem javasolta a csatla
kozást az ösztöndíjrendszerhez.
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
61/2020. (IX. 29.) önkormányzati határozata
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete forráshiány miatt nem csatlako
zik a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához.
Határidő: azonnal
Felelős: Oláh Nándorné polgármester

4.

Tájékoztató a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavé
delmi Kirendeltségének 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)

Oláh Nándorné polgármester részletesen ismertette a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót.
A polgármester javasolta a tájékoztató elfogadását.
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
62/2020. (IX. 29.) önkormányzati határozata
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavé
delmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2019. évi tevékeny
ségéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Oláh Nándorné polgármester

5.

Munkabér hitelkeret
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat pénzügyi stabi
litásának fenntartása, likviditásának biztosítása érdekében szükséges munkabérhitel-keret igénybevé
tele a számlavezető pénzintézetnél. A hitel lehetőségének biztosítása nem jár együtt igénybevételi kö
telezettséggel, tehát csak ha szükség van rá, akkor lehet élni a hitel felvételének lehetőségével. Az OTP
Bank előzetes tájékoztatása alapján 6 millió forintos hitelkeretet tudnak biztosítani. Ehhez szükséges a
döntést meghozni.
A polgármester javasolta a munkabér hitel-keret biztosításának igénylését a számlavezető OTP Bank
tól.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
63/2020. (IX. 29.) önkormányzati határozata
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a bérjellegű kifizetések finanszí
rozása céljából 2020. évben havonta maximum 6.000.000 Ft, azaz hatmillió forint összegű
munkabérhitelt kíván igénybe venni.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a bankszámlaszerződés alapján ha
vonta igényelhető munkabérhitelt a mindenkori önkormányzati éves költségvetésében
m eghatározott személyi juttatások figyelembevételével határozza meg, továbbá, hogy a
hitelt a folyósítást követő 30 napon belül a részére folyósított állami támogatásból vissza
fizeti.
A hitel fedezeteként az önkormányzat felajánlja a futamidő alatti állami támogatás címen
beérkező bevételeit.
Az önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az önkormányzat megfelel a 2011.
évi CXVIV. törvény (Stabilitási tv.) 10. § (5) bekezdésében foglaltaknak, miszerint az önkor
mányzat hitel felvételéből adódó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot ke
letkeztető ügylet futamidejének végéig nem haladhatja meg az önkormányzat adott évi sa
ját bevételeinek 50%-át.
Az önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2011. évi CXVIV. törvény (Stabilitási tv.)-ben foglal
taknak megfelelően a hitel felvételével járó adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás
hoz a Kormány hozzájárulása nem szükséges.
Az önkormányzat képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellen
jegyzőt, hogy a kölcsönszerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Oláh Nándorné polgármester

6.

Egyebek
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Balassagyarmaton voltak Balla
Mihály képviselő úrnál, aki jelezte, hogy szívesen eljönne Karancsságra és gratulált az eddig elért ered
ményekhez.

Mivel más észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 16.55 órakor bezárta.

Oláh Nándorné
polgármester

Schirling lstv|fn
jegyző.

Győri OrsolyaiJ
jegyzőkönyv hitelesítő

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország Alaptörvénye 38. cikk (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti
vagyon.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nemzeti vagyonba tar
toznak a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgok.
A 11. § (16) bekezdése alapján:
„Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a
helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyont hasznosítani - ha törvény kivé
telt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás
és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.”
A 13. § (1) bekezdése alapján:
„Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a
helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha tör
vény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.”
A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 5. § (3) bekezdése alapján:
„A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
a) 11. § (6) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2020. évben 500,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,
b) 11. § (16) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2020. évben a hasznosítással érintett rész tekintetében
25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,
c) 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2020. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték
képezi.”
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése az alábbiak szerint
rendelkezik:
„(3) Az önkormányzati vagyont 500.000,- Ft értékhatár felett értékesíteni, a vagyon használatát csak nyilvános
(indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.
A rendelet elfogadása óta a nemzeti vagyonról szóló törvény többször módosult.
Fentiek alapján javaslom az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének rendelettervezet szerinti módosítását, az értékha
tárnak a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 5. § (3) bekezdés c)
pontjában meghatározott összeghez történő igazítását.

Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes
hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan:
A rendelet-tervezet:
Társadalmi hatás: A rendelet-módosításnak társadalmi hatása nincs
Gazdasági, költségvetési hatása: Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás hatályos jogszabályok által
biztosított lehetőségek szerinti gyakorlását egyszerűsíti.
Környezeti következményei: A rendelet-módosításnak környezeti következménye nincs.
Egészségi következményei: A rendelet-módosításnak egészségi következménye nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Többlet adminisztratív terhet nem jelent.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyszerűsítése.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet-módosítás elmaradásának következmény
ként az alacsony értékű vagyontárgyak értékesítésénél is szükséges a versenyeztetés, amely jelentős időt
vesz igénybe.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet alkalma
zásához a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

RENDELETTERVEZET

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete
az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) be
kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvényben foglaltak alapján a következőket rendeli el:

1- §
Az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 6/2013. (III. 26.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(3) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni, önkormányzati vagyont hasznosítani
25.000.000 Ft értékhatár felett csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot
tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.”

2. §
Ez a rendelet 2020. október 1-jén lép hatályba.

Oláh Nándorné s. k.,
polgármester

Schirling István s. k.
jegyző

Indokolás
az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 6/2013. (III.
26.) önkormányzati rendeletének módosításához

Általános indokolás
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról való rendel
kezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendeletének módosítását
a versenyeztetés alá eső értékesítési értékhatárnak a Magyarország 2020. évi központi költségvetésé
ről szóló 2019. évi LXXI. törvény 5. § (3) bekezdés c) pőntjában meghatározott összeghez történő iga
zítása indokolja.

Részletes indokolás

1. §-hoz
Az önkormányzati vagyon tulajdonjoga átruházása, hasznosítása esetén a versenyeztetés értékhatárát
igazítja a a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 5. § (3)
bekezdés c) pontjában meghatározott összeghez.

2. §-hoz
A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) be
kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvényben foglaltak alapján a kővetkezőket rendeli el:

1 §
Az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 6/2013. (III. 26.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 6. § (3) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezés
lép:
„(3) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni, önkormányzati vagyont hasznosítani
25.000.000 Ft értékhatár felett csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot
tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.”

2. §
Ez a rendelet 2020. október 1-jén lép hatályba.

ö lá h O n d ó m é
polgármester
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Bursa Hungarica Csatlakozás 2021

Tisztelt Önkormányzat!
Tisztelt Polgárm ester Asszony/Űr!
Ezúton tájékoztatom arról, hogy az Innovációs és Technológiai M inisztérium (a továbbiakban: Minisztérium] megbízásából az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő] nyílt pályázat keretében m eghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ö sztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ö sztöndíjrendszer] 2021. évi pályázati fordulóját hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulm ányainak tám ogatására.
Az aktuális pályázati kiírást, a kapcsolódó dokum entum okat és az EPER-Bursa rendszerrel kapcsolatos tájékoztatót a www.emet.gov.hu
oldalról tölthetik le.
Az önkorm ányzatok tám ogatóként csatlakozhatnak a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. A Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése
önm agában nem jelent anyagi k ötelezettségvállalást, az önkorm ányzat a benyújtott pályázatok ism eretéb en dönt a tám ogatási
ö sszegek odaítéléséről.
A Bursa Hungarica Ösztöndíj rendszerhez történő csatlakozás a www.emet.aov.hu oldalon közzétett eljárásrendnek megfelelően, kizárólag
a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben [a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer] valósulhat
meg. A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje:
2020. október 1. (postabélyegző].
Az EPER-Bursa rendszerhez történő belépéshez felhasználónév és jelszó szükséges. Ha az önkorm ányzat már csatlakozott a korábbi
nálvázati fordulókban a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, akkor a kiem elt önkormányzati kapcsolattartó a meglévő
felhasználónevével és jelszavával léphet be az EPER-Bursa rendszerbe és o tt kitöltheti a Csatlakozási nyilatkozatot a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához.
Amennyiben az önkorm ányzat m ég nem csatlakozott a korábbi pályázati fordulókban a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, vagy
m egváltoztatná a korábbi kiem elt kapcsolattartót, illetve a korábbi kiemelt kapcsolattartónak új jelszót és azonosítót kíván megadni, úgy
a Támogatáskezelő által létrehozott és szeptem ber elején postai úton m egküldött id eiglen es felhasználónévvel és jelszóval léphet be a
rendszerbe.
A küldött felhasználónév és jelszó kizárólag a Csatlakozási nyilatkozat k itöltésére és a k iem elt önkorm ányzati kapcsolattartó
k ijelölésére szolgál. Minden további feladatot a kijelölt kiem elt önkorm ányzati kapcsolattartó tud elvégezni a rendszerben az általa
m egadott felhasználónévvel és jelszóval belépve. Kérjük, hogy am ennyiben a 2020. évi pályázati fordulóban m egadott kiemelt
önkorm ányzati kapcsolattartót jelölnék ki a 2021. évi forduló kiemelt önkorm ányzati kapcsolattartójává, úgy a kapcsolattartó a már
meglévő felhasználónevével belépve hozza létre a Csatlakozási nyilatkozatot, és ebben az esetben a küldött felhasználónevet és jelszót ne
használják!
Közrem űködésüket előre is köszönjük!
Budapest, 2020. szeptem ber 14.
Tisztelettel:

Binder Eufrozina
igazgató
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I. Bevezetés
A Nógrád Megyei Katasztrófavédeimi Igazgatóság (továbbiakban; NMKI) Salgótarjáni
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének (továbbiakban; KvK) tevékenységét, a szervezetet érintő
jogszabályok, a Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
(továbbiakban; BM OKF) és az NMKI és a KvK normatívái, valamint a BM OKF által
jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban; SZMSZ), a KvK ügyrendje,
valamint a munkatervei alapján végezte.
A KvK illetékességi területéhez 3 járás (Bátonyterenyei, Pásztói és Salgótarjáni), összesen 63
település tartozik, ahol ellátjuk az elsőfokú integrált hatósági tevékenységet.
A 20I9-es évben továbbra is kiemelt feladat volt az integrált katasztrófavédelmi hatósági
tevékenység erősítése, mely által hatékony felügyeleti rendszer működtetését végezzük szükség
szerint az érintett társszervek, társhatóságok bevonásával együttes ellenőrzések lefolytatásával,
továbbá a készenléti állomány eredményes felkészítése ezekben a feladatokban való
közreműködésre és a káresemények szakszerű felszámolására.
A Katasztrófavédelem folyamatosan a hatékony megelőzésre helyezte a hangsúlyt. Ennek
megfelelően a tudatos veszélyhelyzet-megelőzési tevékenység, azaz a veszélyforrások további
beazonosítása (pl. a vízelvezető árkok, szabadtéri tűzesetek helyszínei, veszélyes kémények,
stb.) és elhárítása is végre lett hajtva az integrált hatósági feladatok következetes jogszabály
alkalmazása által.
Célkitűzés volt a vezetői- irányítói tevékenység javítása, az önkéntes tűzoltó és polgári védelmi
szervezetek erősítése és műveleti alkalmazásuk fejlesztése, a lakosságtájékoztatási tevékenység
folytatása által erősíteni a preventív magatartás fontosságát, az öngondoskodási képességének
erősítése, a veszélyes anyagok teljes életciklus alatt hatósági felügyelete, a módosított Országos
Tűzvédelmi Szabályzat alkalmazására történő felkészítés, a papíralapú iratforgalom
csökkentése és a katasztrófavédelem megelőzést célzó kommunikációjának erősítése is.
A kéménytüzekkel, a szén-monoxidmérgezéssel és a sormunkával kapcsolatos hatósági jogkör
alkalmazása 2019-ben is kiemelt jelentőségű, és ismét kisebb mennyiségű feladat volt
(jogszabályváltozás történt, a nem társas magánházak esetében már nem kötelező a sormunka,
megrendelésre történik az égéstermék elvezetők ellenőrzése). Sajnos nagyon sok kémény
továbbra sem felel meg az előírásoknak, ezáltal életveszélyes állapotúak. A kémények
felülvizsgálatát végző szervezetekkel napi munkakapcsolatban vagyunk. A veszélyes
kémények esetleges használatát a vonatkozó szabályzók szerint ellenőriztük. 2019-ben a
lakosság részére továbbra is a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ látja el a kéménytisztítási
és felülvizsgálati feladatokat.
A KvK számára kitűzött szervezeti teljesítmény-követelményeket maradéktalanul teljesítettük.
A KvK-nak a Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban; P HTP), valamint a
Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban; ST HTP) és annak
Bátonyterenyei Katasztrófavédelmi Őrse (továbbiakban; BT KvŐ) van az alárendeltségében.
A Helyi Védelmi Bizottságok (továbbiakban; HVB) katasztrófavédelmi elnökhelyettesi
feladatok ellátásánál személyi változás nem történt, a NMKI Igazgatója által még 2013-ban
kijelölt személyek látják el továbbra is ezen beosztásokat, Bátonyterenyén Faragó Sándor tű.
alezredes, Pásztón Csépe Zsolt tű. alezredes és Salgótarjánban Angyal Tibor tű. alezredes.

A P és a ST HTP útján elláttuk az együttműködési megállapodást kötött (továbbiakban; EMÜ)
8 db önkéntes tűzoltó egyesület (továbbiakban; ÖTÉ) szakmai felügyeleti ellenőrzését,
tevékenységük segítését.
A NMKI Katasztrófavédelmi Mobil Labor (továbbiakban;
Katasztrófavédelmi Műveleti szolgálat (továbbiakban; KMSZ)
folyamatosan részt vettünk.

KML), valamint a
készenlét ellátásában

A Vezetői Fórumrendszert működtetjük, a napi pontosítások és a heti, havi vezetői
koordinációk megtartásra kerülnek. A heti és havi vezetői értekezletekről emlékeztetőt
készítünk.
Nagy figyelmet fordítottunk a teljes személyi állomány hivatástudatának erősítésére, az
egységes csapatszellem kialakítására, a szakmai kompetenciák növelésére, valamint az
állomány egészségügyi állapotának megőrzésére, javítására, ennek érdekében nagyon sok
sportrendezvényen vettünk részt.

II. Tűzoltósági Felügyelő
1. Káresetek alakulása:
Az illetékességi területünkön az események százalékos arányát tekintve 61 % volt tűzeset és
39 % műszaki mentés. A 1086 esemény 74 %-a beavatkozást igényelt, 6 % kiérkezés előtt
felszámolt, 1 % szándékosan megtévesztő jelzés, 18 % téves jelzés és 1 % utólagos jelzés volt.
2019. január 01-től december 31-ig a következő események történtek a KvK területén;
Illetékességi
terület

Működési terület

Esemény:

1086

969

ebből tűzeset;

665

557

ebből műszaki mentés;

421

412

beavatkozást igényelt:

800

715

ebből tűzeset;

443

363

ebből műszaki mentés;

357

352

kiérkezés előtt felszámolt:

69

54

szándékosan megtévesztő jelzés:

10

7

téves jelzés:

192

179

utólagos jelzés:
tűzeset alapterülete;
tényleges riasztási fokozat 1-es;

15
3 898 708
389,87 Ha
1069

14
3 108 373 m2
310,83 Ha
953

tényleges riasztási fokozat 11-es;

2

2

tényleges riasztási fokozat Ill-as;

0

0

tényleges riasztási fokozat IV-es:

0

0

tényleges riasztási fokozat V-ös;

0

0

ezekből riasztási fokozat ténylegesen Kiemelt:

51

52

1705

1570

31

28

0

0

sérült személyek száma műszaki mentésnél:

121

103

tűzesetnél:

13

12

halott személyek száma műszaki mentésnél:

4

4

tűzesetnél:

3

2

lakástűz:

105

88

kéménytűz:

41

40

szabadtéri tűz:

347

276

szabadtéri tűzből erdő- és vegetációtűz:

257

209

vélelmezett szándékosság:

9

8

tűzvizsgálat indult:

12

10

ÖTÉ beavatkozás:

117

106

önkéntes mentőszervezet beavatkozás:

26

25

beépített tűzjelző berendezés téves jelzése
(vonulást igénylő):

108

107

riasztott szerek száma:
megmentett személyek száma műszaki
tűzesetnél:

A KvK illetékességi területén az események település szerinti kimutatásban:

Település:
1. Alsótold
2. Bárna
3. Bátonvterenve
4. Bokor
5. Bér
6. Buják
7. Cered
8. Csécse
9. Cserhátszentiván
10. Dorogháza
1 1 .Ecseg
12. Egyházasdengeleg
13. Egyházasgerge
14. Erdőkürt
15. Erdőtarcsa

Tűzeset:
3
4
79
9
1
6
3
11
1
5
9
2
4
1
2

Műszaki mentés:
2
2
42
0
1
2
9
4
3
3
4
0
1
1
1

Összesen:
5
6
121
9
2
8
12
15
4
8
13
2
5
2
3

16. Etes
17. Felsőtold
18. Garáb
19. Héhalom
20. Ipolytarnóc
2 1 .Jobbágyi
22. Kalló
23. Karancsalja
24. Karancsberény
25. Karancskeszi
26. Karancslapujtő
27. Karancsság
28. Kazár
29. Kisbágyon
30. Kisbárkány
31. Kishartyán
32. Kozárd
33. Kutasó
34. Litke
35. Lucfalva
36. Márkháza
37. Mátramindszent
38. Mátranovák
39. Mátraszele
40. Mátraszőlős
41. Mátraterenye
42. Mátraverebély
43. Mihálygerge
44. Nagybárkány
45. Nagykeresztúr
46. Nemti
47. Palotás
48. Pásztó
49. Rákóczibánya
50. Ságújfalu
51. Salgótarján
52. Sámsonháza
53. Somoskőújfalu
54. Sóshartyán
55. Szarvasgede
56. Szilaspogony
57. Szirák
58. Szuha
59. Szurdokpüspöki

10
1
0
6
7
15
35
1
0
6
12
13
28
0
0
2
1
0
5
2
0
3
7
2
12
9
25
6
2
0
7
3
59
1
7
134
3
6
14
4
0
23
2
7

8
2
0
0
0
8
1
5
0
1
5
1
8
0
1
4
1
0
5
3
4
0
4
5
1
7
5
1
3
0
6
1
42
0
5
177
0
2
1
4
0
1
1
5

18
3
0
6
7
23
36
6
0
11
12
14
36
0
1
7
2
0
10
5
4
3
11
7
13
16
30
7
5
0
13
4
101
1
12
311
3
8
15
8
0
24
3
12

60.
61.
62.
63.

Tar
Vanyarc
Vizslás
Zabar
Összesen:

27
3
10
5
665

11
1
6
0
421

38
4
16
5
1086

A táblázatból jól látszik, hogy a településeken a tűz és műszaki mentések száma nagyjából
egyenletesen oszlik meg. Kivételt képez az a pár település (a városok kiemelt betűformátumban
vannak), amelyek a nagysága és a lakosság száma miatt jelentősen eltér a többi településtől.
Általánosságban a tűzesetek száma jelentősen több mint a műszaki mentéseké, ez a tendencia
a 2019-es évre is igaz.
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'M űszaki mentés

A havi eseményszámokat megfigyelve látjuk, hogy az események átlagos értékeket mutatnak.
Kivétel a február, március és április hónap mikor kiemelkedően sok volt a tűzeset, mely a
tavaszi szabadtéri vegetációs tüzek számának kiugró emelkedésével függ össze, amit jelentős
mértékben befolyásol az időjárás alakulása és az emberi gondatlanság is.
A tűzesetek a következő megoszlásban fordultak elő;
Tűzesetek helyszínei:
Nincs minősítve
Egészségügyi, szociális létesítmény
% yéb
______________
Igazgatási, iroda létesítmény
Ipari, termelési létesítmény

Kategóriához tartózó érték:

162
i
J
5'

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény
2
Közlekedési eszköz
i
14
K ö z ú t ______________
'
8
Mezőgazdasági létesítmény
j
2
Nevelési-, oktatási létesítmény
1
Otthon jellegű létesítmény
__
^
105
Szabad terület
347
Szálloda jellegű létesítmény
1
Tárolási létesítmény
|
3
A tűzesetek száma között jelentősen kiugró adat a tűzesetek szabad területen kategória és az
otthon jellegű létesítmény, ha nem számoljuk a nincs minősítve kategóriát. A többi kategória
mennyisége nem kiugró érték a táblázatban.
A műszaki mentések a következő megoszlásban fordultak elő:
Káresetek fajtái:
_______
N incs m inősítve
Állatbaleset
Baleset mélyben
Egyéb
Elemi csapás - viharkár
Életmentés
Epületomlás, magasépület baleset
Fa kidőlés
Gázszivárgás
Halott kiemelés
Közúti baleset
Omlásveszély
Rovar (méh/dará z s)
_
Sérült ment é s e ____________________ |
Szén-monoxid szivárgás
Technológiai meghibásodás
Teher-jya^y ^em élyfelvonó baleset^
Veszélyes anyagok_______
Vízibaleset, jégről mentés
Vízkárok

j

j

Kategóriához tartózó érték:
3

1
j

i

4
120

j

14

|
|

1
5
91
18
1
91
2
10
5
26
3
3
1
2
12

j
|

i
I
j

\
j

f
|
|
<

j
j

|
|

A műszaki mentések káresetei között jelentősen kiugró adat az egyéb, a fakidőlések és a közúti
baleset kategóriának száma. A többi kategória mennyisége nem kiugró érték a táblázatban.

2. Jelentősebb káreset;
Április 02-án 13 óra 06 perckor érkezett a jelzés, hogy Mátraterenye és Mátraszele között Jánosaknánál ég a szárazfüves hegyoldal, kb. 2 hektáron. Összesen kb. 35 hektáron égett nádas,
szárazfüves, bozótos, cserjés terület. A tűz oltását nehezítette az erős, váltakozó irányú szél. A
tűz állattártó épületeket, gépjármüveket, üzemen kívüli hűtőházat, lakóépületeket,
villanyoszlopokat, villanyvezetékeket, raktározott faanyagokat, telephelyen tárolt csónakokat,
vízi bicikliket veszélyeztetett. A tűz oltásában részt vette az Észak-Mátra ÖTÉ 2 fővel, a
jánosaknai állattartó telep 3 munkása l munkagéppel. A tűz következtében keletkezett füst a
közúti forgalmat veszélyeztette, a forgalomirányítást a rendőrség segítségével az egység
végrehajtotta. A tüzet 6 darab gyorsbeavatkozó sugár, puttonyfecskendők és kéziszerszámok
segítségével az egység eloltotta. A helyszínre vonult Bátony/1, Tatján/1-es, Péterke/1, Tarján/2,
és Nógrád/KMSZ, Bátony/23 és Észak Mátra ÖTÉ. A riasztási fokozat Il-es Kiemelt volt. A
tűz keletkezési helye és terjedési körülménye nem volt meghatározható.
Október 02-án a 12 óra 37 perckor érkezett a bejelentés, hogy Pásztón, az egyik telephelyen ég
az egyik istálló. A helyszínre vonult Pásztó/1-es és Bátony/1-es. Jelzett helyen kb. 200 m2-es
istálló égett teljes terjedelmében. A helyszínre vonult Pásztó 20-as, Tarján/l-es, Gyöngyös/1es Hatvan/Vízszállító és Nógrád/KMSZ is. A riasztási fokozat lí-es Kiemelt volt. A jelzett
helyen, egy 800 m2-es állattartó istálló födém és tető szerkezete égett. A tűzben károsodott a
technológiai berendezés is (etető, itató). Az épületben állatok nem voltak. A tűz oltása 2 "C" és
3 "D" sugárral történt. A tűz nem terjedt át a szomszédos épületekre. A tűzoltásvezető Pásztó
20-as volt.

III. Polgári Védelmi Felügyelő

A KvK illetékességi területén a Polgári Védelmi felügyelőség feladatai 2019. évben az alábbiak
voltak:
1. A települési köteles polgári védelmi szervezetekkel kapcsolatos felkészítési feladatok,
gyakorlatok megszervezése.
2. A járási és a települési önkénteses polgári védelmi szervezetek megalakítása,
rendszerbeállító, minősítő gyakorlatának megszervezése, támogatása.
3. Közbiztonsági referensek továbbképzéseinek megszervezése.
4. Lakosságfelkészítési feladatok.
5. HVB feladataiban való részvétel.
6. Kockázati helyszínek, egyéb lakosságvédelmi hatósági ellenőrzések.
7. Közösségi szolgálat biztosítása a diákok számára.
8. Települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálata.
9. Részvétel az első alkalommal megrendezett Önkéntes Mentőszervezetek Szakmai
Vetélkedőjének megrendezésében.
10. Egyéb feladatok.
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1. A települési köteles polgári védelmi szervezetekkel kapcsolatos felkészítési feladatok,
gyakorlatok megszervezése:
2019-ben két alkalommal szerveztünk törzsvezetési gyakorlatot a települések bevonásával.
Március 6-7-8-án a nyári rendkívüli időjárásra való felkészülés céljából tartott gyakorlaton
pontosítottak a védekezéssel kapcsolatos adatokat, elérhetőségeket. A törzsvezetési gyakorlattal
egy időben 51 település végrehajtotta a települési köteles polgári védelmi szervezetek riasztási
gyakorlatát 884 fő bevonásával.
November 12-13-án a téli rendkívüli időjárásra való felkészülés céljából megtartott
törzsvezetési gyakorlattal egy időben 5 település végrehajtotta a települési köteles polgári
védelmi szervezetek riasztási gyakorlatát 77 fő bevonásával valamint 12 település a települési
önkéntes mentőcsoportok riasztási gyakorlatát 85 fővel.
7 településen a települési köteles polgári védelmi szervezet továbbképzése előtt lett végrehajtva
a riasztási (mozgósítási) gyakorlat.
A gyakorlatok végrehajtását megfelelőre értékeltük.
2019-ben összesen 20 településen (Bátonyterenye, Bokor, Erdőtarcsa, Felsőtold, Garáb,
Jobbágyi, Kálló, Karancsalja, Karancskeszi, Kisbágyon, Kutasó, Márkháza, Mátranovák,
Mátraterenye, Mátraszele, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Palotás, Szarvasgede, Vanyarc)
hajtottuk végre a települési köteles polgári védelmi szervezet egységeinek továbbképzését
összesen 304 fő részvételével.
2. A járási és a települési önkénteses polgári védelmi szervezetek megalakítása,
rendszerbeállító, minősítő gyakorlatának megszervezése, támogatása:
2019-ban önkéntes mentőcsoport rendszerbeállító gyakorlatára nem került sor.
Végrehajtottuk a 3 járási mentőcsoport esetében az újra minősítő gyakorlatot.
Az éves riasztási gyakorlatot 12 települési (85 fő) és 3 járási mentőcsoport hajtotta végre,
utóbbiak két alkalommal az újra minősítő gyakorlat előtt (60 fő), illetve a tavaszi
együttműködési gyakorlat előtt (eltűnt személy keresése, mentése 27 fő).
Egy-egy duplafülkés, felmálházott Volkswagen Amarok típusú terepjáró járművet vehetett át
az Észak-Mátra Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Karancs Speciális
Mentőszolgálat, Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program keretében. A járm űvek és a rajtuk elhelyezett eszközök komoly segítséget
jelentenek az önkéntes szervezeteknek a bajba jutott emberek életének, anyagi javainak
mentésekor.
Az önkéntes mentőszervezetek 2019. évi támogatása pályázat keretében a KvK illetékességi
területén működő 3 mentőegyesület összesen 1.742.302Ft támogatásban részesült, mely képzés
és eszköztámogatás keretében valósult meg.
3. Közbiztonsági referensek továbbképzéseinek megszervezése:
A szabályozónak megfelelően negyedévente felkészítést tartottunk a közbiztonsági referensek
részére. Az előző évekhez hasonlóan a felkészítéseket több helyszínen hajtottuk végre a minél
nagyobb részvétel érdekében. A helyszínek a KvK és a P HTP - kivéve a II. negyedévit, amely
az aratási konferenciával egybekötve a Héhalomi Polgármesteri Hivatalban lett megtartva.
A továbbképzésekről emlékeztetőt készítünk, amely tartalmazza a felkészítés témáját, a
végrehajtandó feladatokat, határidőket és a felelősöket. Több alkalommal kiadványok,
segédanyagok eljuttatásával segítettük a közbiztonsági referensek munkáját.
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2019. január 1-én 48 fő közbiztonsági referens segítette munkánkat, ez a szám 2019. év végére
46-ra csökkent (jelenleg 7 főnek nincs alapképzése). 31 fő vett részt legalább 1 alkalommal a
felkészítéseken.
Várhatóan 2020-ban újabb alapképzést kell szerveznünk a fluktuáció miatt.
4. Lakosságfelkészítési feladatok:
Felkészítettük a katasztrófavédelmi iQúsági versenyre a csapatokat. A megyei döntőn a KvK-t
6 csapat képviselte, középiskolai kategóriában Fáy, a GT és a Mikszáth Líceum, általános
iskolai kategóriában Dorogháza, Héhalom és a salgótarjáni Kodály iskola. Általános iskolai
kategóriában a Dorogházai Általános Iskola, míg középiskolai kategóriában a Salgótarjáni
Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának (GT) csapata
lett a győztes, így ők képviselték Nógrád megyét az országos döntőn.
Végrehajtottuk az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által kiadott feladatokat (rajzpályázat,
halálos sérüléssel járó balesetek számának csökkentésével kapcsolatos előadások. Ne gyújtsa
kampány, stb.).
Polgármesterek felkészítésére 2019-ben összevontan került sor a Nógrád Megyei Védelmi
Bizottság szervezésében. A feladatok figyelembe vételével a polgármesterek felkészítését a
HVB Katasztrófavédelmi Elnök-helyettese tartotta meg az őszi rendes üléseket követően.
Ebben az évben is részt vettünk több alkalommal a városi Rendőrkapitányságok által szervezett
közbiztonsági fórumokon, polgárőr elnökök tájékoztatóján.
Több lakossági kezdeményezésű, illetve társszervek által kezdeményezett rendezvényen
vettünk részt. Több óvodai csoport látogatta meg a tűzoltó laktanyát. A felkészítésekbe több
alkalommal bevontuk az ÖTE-ket és az Önkéntes Mentőszervezeteket.
95 felkészítésen összesen 5638 fő vett részt.

Felkészítésen résztvevők száma
E g y éb : 121
HVB, p o lg árm ester; 63
K ö zb izto n ság i
referens; 6j

Óvoda; 442
□ Ó voda
□ Á ltalán o s Iskola

L a k o ss á g ; 1724

□ K ö zép isk o la
□ L ako sság

a K ö zb izto n ság i
Á ltalán o s iskola; 2 8 6 3
K ö zép isk o la; 357

reférens

□ HVB, p o ig á rm e ste r
El E g y é b ________________
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5. HVB feladataiban való részvétel:
A HVB üléseinek előkészítésében, végrehajtásában közreműködtünk. A KvK illetékességi
területén lévő 3 db HVB katasztrófavédelmi-elnökhelyettesi beosztását a KvK állományában
lévő főtiszt adja. A HVB ülésekre összeállított előterjesztéseinket elfogadták, valamint szóbeli
kiegészítéseket tettünk a legfontosabb feladatokkal kapcsolatosan.
Rendkívüli ülés összehívására nem került sor.
6. Kockázati helyszínek, egyéb lakosságvédelmi hatósági ellenőrzések:
Összesen 213 db ellenőrzést hajtottunk végre ebből kockázati helyszín 85 db volt. Az
ellenőrzések megoszlása az alábbiak szerint alakult:
Polgári vedelmi ellenőrzések 2019
2 5 0 -r

Közreműködtünk egyéb hatósági feladatokban is, elsősorban a letiltott kémények
használatának ellenőrzésével kapcsolatosan, de közreműködünk vízügyi hatósági, tűzvédelmi
ellenőrzéseken és a rezsicsökkentéssel kapcsolatos feladatokban is.
Adatot szolgáltattunk az OSAP jelentéshez.
7. A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat (továbbiakban KKSZ) biztosítása a diákok
számára:
Pontosítottuk a Levezetési terveinket (KvK, ST HTP, P HTP vonatkozásában), illetve
felülvizsgáltuk a mentorok kijelölését.
A KvK illetékességi területén összesen 12 középiskola van (2019-ben újonnan megkötött
EMÜ-t a sziráki iskolával), mindegyikkel kapcsolatban állunk. Az előző évhez hasonlóan van
más megyéből is diák, aki a KKSZ-ot nálunk töltötte le.
Lehetőség szerint a munkavédelmi oktatásokat az iskolákban egyszerre tartjuk meg, van olyan
iskola, ahol egy alkalomra összegyűjtik az érdeklődőket, van ahol minden első évfolyamnak
külön kell megtartani az előadást.
A közösségi szolgálat teljesítésének adatait az alábbi táblázat mutatja.
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1-10 óra

11-20 óra

21-30 óra

31-40 óra

41-50 óra

összesen

KKSZ /fő/

182

13

9

3

7

214

KKSZ /óra/

255

187

228

101

316

1087

E ltöltött Órák s z á m a 2019

R é sz tv e v ő k sz á m a 2019
3% i

□ 1-10 óra

□ 1-10 óra

a 11-20 óra

a 11-20 óra

a 21-30 óra

□ 21-30 óra

□ 31-40 óra

□ 31A0 óra

1341-50 óra

#41-50 óra

Tapasztalatunk szerint más intézményeknél, szervezeteknél kibővültek a lehetőségek a
közösségi szolgálat letöltésére, ezért a diákok kisebb számban választják a katasztrófavédelmet.
8. Települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálata:
A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának éves felülvizsgálata során Ecseg és
Szarvasgede település polgármestere javasolta a települések IIL katasztrófavédelmi osztályba
történő visszasorolását, mivel Ecseg külterületén a Szuha-pataki száraz tározó megépült. Az
utóbbi öt évben több alkalommal is nagy mennyiségű csapadék hullott a térségre, azonban a
tározó működésének köszönhetően nem alakult ki olyan árhullám, amely veszélyeztette volna
a két települést. Az átsorolási javaslattal a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság is
egyetértett. Az átsorolási javaslatot a Belügyminiszter elfogadta (44/2019. (XII. 14.) BM
rendelet) és 2020. január 1-től hatályos.
9. Részvétel az első alkalommal megrendezett Önkéntes Mentőszervezetek Szakmai
Vetélkedőjének megrendezésében:
Salgótarján adott otthont az önkéntes mentőszervezetek első országos szakmai vetélkedőjének,
amelyet októberben hagyományteremtő céllal rendezett meg a BM OKF és a NMKI. A
versenyen az ország valamennyi megyéjéből és a fővárosból érkező önkéntes mentőszervezetek
versenycsapatai mérték össze tudásukat és felkészültségüket, összesen 230 fővel, 45 szervezet
képviseletében. A versenyszámok a hazánkban előforduló katasztrófatípusokra épültek, az
egyes feladatok témáját a viharkárok, az árvízi védekezés, az életmentés és a katasztrófák
következményeinek felszámolása adta. A verseny során a mentőcsoportok az idén februárban
uniós pályázati forrásokból beszerzett zagyszivattyúkat, a kárhely-megvilágító készleteket és
áramfejlesztőket is bevetették.
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10. Egyéb feladatok:
Részt vettünk a különböző gyakorlatokon (törzsvezetési, értesítési, berendelési, KML stb.), az
OLGI próbákon. Végrehajtottuk a szirénapróbákat és a sziréna ellenőrzéseket.
Tagjai vagyunk a leltározással kapcsolatosan megalakított csoportoknak. Végrehajtottuk az
önkormányzatoknál lévő szakanyagok leltározását.
Részt vettünk egyéb képzéseken (pl. E-Golf, KIBE járm ű aggregátor, M P I14000 áramfejlesztő,
PÁV-1 vizsga. Bajai Vízügyi konferencia).
Lepontosítottuk a szerződésben lekötött anyagokat, technikai eszközöket, szolgáltatásokat,
intézkedtünk ezek határozatban történő lebiztosítására, illetve elvégeztük a módosításokat.
Részt vettünk a különböző rendezvényeken. Nemzetközi Polgári Védelmi nap, a Március 15-i
nemzeti ünnep és a Szent Flórián napi megemlékezésen.
Végrehajtottuk a P HTP átfogó ellenőrzését.
Részt vettünk KML képzésen, adtuk a KML szolgálatot, valamint részt vettünk az intézkedés
taktikai, kényszerítő eszköz használati és veszélyes áru szállítás ellenőri képzésen.
Rendkívüli KML szolgálatot adtunk az Orosz Föderáció elnökének látogatásakor, valamint a
Visontai káresemény kezelésében.
Igény szerint részt vettünk az ADR, RID ellenőrzéseken.
Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a polgármesterekkel és az önkormányzati vezetőkkel,
beosztottakkal, valamint a társ szervekkel, humanitárius szervezetekkel. Jelen voltunk több
település önkormányzatának testületi ülésén, valamint polgárőr egyesületek ülésein. Részt
veszünk a Polgári Védelmi Szövetség munkájában.
Megjelentünk a különböző káreseményeknél, javaslatainkkal segítettük a döntéseik, elsődleges
intézkedéseik meghozatalát.
Végrehajtottuk a személyi állomány bevonásával a berendelési gyakorlatot.

IV. Iparbiztonsági Felügyelő

2019. évben az iparbiztonság területén a tervezett feladatok végrehajtásra kerültek.
A KvK illetékességi területén a veszélyes áruk szállításának közúti, vasúti és telephelyi
ellenőrzései a tervezettek szerint, illetve terven felül lettek végrehajtva.
2019. évben a KvK az illetékességi területén 52 alkalommal végrehajtott közúti ellenőrzés
során 561 megállított járműből összesen 72 szállított valamilyen veszélyes árut. Az ellenőrzött,
ADR hatálya alá tartozó szállítások 14 esetben valamilyen mentességgel (ADR 1.1.3.6,
korlátozott mennyiség), a gépjárművek jelölése nélkül valósultak meg. A 2019. évben a közúti
ADR ellenőrzések teljes időtartama összesen 181,5 órát tett ki.
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Ellenőrzött járm űvek sz á m á n a k havi elo szlása
140 T

Az ellenőrzések a kijelölt lehetséges ellenőrzési pontokon, elsősorban a veszélyes áruk közúti
szállításában leginkább érintett 2 1-es számú főúton kerültek végrehajtásra, ezek mellett
történtek ellenőrzések a 22-es és a 23-as számú főutakon és azok összekötő és bekötőútjain,
valamint több esetben Salgótarján belterületén mobil ellenőrzések is végrehajtásra kerültek. A
veszélyes áru szállítás közúti ellenőrzései több esetben a társhatóságokkal (rendőrség,
vámhatóság, közlekedési felügyelet, magyar közút stb.) közösen kerültek végrehajtásra.
A szállítási szokások megismerése céljából munkaidőn túli ellenőrzésekre, valamint 12 órás és
24 órás ellenőrzés végrehajtására is sor került. A közúti ADR ellenőrzések hatékonyabb és
biztonságosabb végrehajtása céljából, a Magyar Közút által kihelyezett, nyitható KRESZtáblákat folyamatosan igénybe vette az ellenőri állomány, mely alkalmakról nyilvántartás
készült (melléklet). Az ellenőrzések során megállapítható, hogy a KvK területét érintően a
veszélyes áruk szállítása a 2 1-es számú főútra koncentrálódik, elsősorban Salgótarján,
Bátonyterenye és Pásztó városok ellátása érdekében. A veszélyes áruk tranzitjelleggel történő
szállítása a KvK területén ritka, eseti jellegű. Az ellenőrzések során szállított veszélyes áruk
összes mennyisége 822.318 kg/liter volt.
2019. évben a leggyakrabban szállított (ellenőrzött) veszélyes áruk a következők voltak:
Veszélyes áru megnevezése

Szállítások száma

UN 1203 Motorbenzin 3, II. környezetre veszélyes
UN 1202 Gázolaj 3, III. környezetre veszélyes
UN 1965 Szénhidrogén-gáz keverék, cseppfolyósított m.n.n
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UN 1072 Oxigén, sűrített

7

UN 3082 Környezetre veszélyes folyékony anyag m.n.n

5

UN 1006 Argon, sűrített

5

15
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Az ellenőrzéseken küldeménydarabos szállítási módban 30 esetben jellemzően gázpalackok
(pb és ipari gázok), tartányban 39-szor túlnyomóan éghető folyadékok és cseppfolyósított
gázok, ömlesztve 3 alkalommal általában különféle hulladékok vizsgálatára került sor. A 72
darab ADR hatálya alá tartozó szállításból 14 esetben került egy vagy több hiányosság feltárásra
(kísérő járműszemélyzet az ADR 1.3 fejezete szerinti oktatási igazolását bemutatni nem tudta,
rakományrögzítés, különböző jelölések hiánya, fuvarokmány bejegyzések, nem megfelelő
írásbeli utasítás, tűzoltó készülék hibák, jóváhagyással nem rendelkező csomagolóeszköz
használata, csomagolóeszköz használati időtartamát meghaladó használat). Következményként
a szállítási folyamatban résztvevők részére 20 határozatban összesen 691.000,- Ft bírság került
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kiszabásra. A szabálytalanul végzett szállítások közül 7 db a 23-as sz. főúton, 2 db a 21-es
számú főúton, 3 db a 22-es számú főúton és 2 db illetékességi területen kívül, a 2-es főúton
valósult meg. A 14 szabálytalanul szállítást végző gépjármű közül 5 rendelkezett jelöléssel
(narancssárga táblák, nagybárcák), a többi 9 esetben valamilyen mentességgel éltek a
szállításban résztvevő cégek így azok a fuvarok a gépjárművek megjelölései nélkül valósultak
meg. A 2019. évben a közúti ellenőrzéseken elért felderítettség 19.44 %-os volt.

□ Ellenőrzések szám a
a ADR járm űvek szám a

A KvK illetékességi területén a 2019. évben veszélyes áru telephelyi ellenőrzésére 12 esetben
került sor. Szúrópróbaszerűen kontroll alá kerültek többek között a mezőgazdasági és
állattartási tevékenységet folytató vállalkozások, tüzépek, különböző gép- és
fémszerkezetgyártó cégek is. Az ellenőrzéseket általában előzetes kiértesítést követően
hajtottuk végre, közülük 1 supervisori ellenőrzésként valósult meg. Az ellenőrzések
tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az ellenőrzött vállalkozások csak a legszükségesebb
mértékben használnak, illetve tárolnak a telephelyükön veszélyes árukat, anyagokat szállítási
feladatokat ritkán vagy egyáltalán nem látnak el, a legtöbb esetben csak, mint „címzett” illetve
veszélyes hulladékok elszállítatása esetében, mint „feladó” jelennek meg a veszélyes áru
szállítási folyamatokban. Az ellenőrzések során, 1 telephelyen a veszélyes áru szállítás
telephelyi előkészítésének tekintetében hiányosság került megállapításra (ADR 1.3. fejezete
szerinti oktatási igazolást, dokumentumot a telephelyen bemutatni nem tudták), melynek
következményeként 100.000,- Ft bírság került kiszabásra. A 2019. évben a telephelyi
ellenőrzéseken elért felderítettség 8.33 % volt. A Heves Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Katasztrófavédelmi Mobil Labor egysége telephelyi ADR ellenőrzés okán egy Kft.
hevesi telephelyén több hiányosságot is rögzített. Az eljárás lefolytatására a BM OKF a KvK-t
jelölte ki. Az eljárás lefolytatását követően összesen 450.000,- Ft bírság került kiszabásra a
vállalkozás és az ügyvezető igazgató részére.
A KvK illetékességi területén vasúti teherforgalmi szállítás ritkán, eseti jelleggel történik. 2019.
évben a KvK illetékességi területén veszélyes áru vasúti szállítása egy esetben sem történt. A
KvK részéről, országos Disaster akció keretében 3, egyéb ellenőrzéseken további 4 alkalommal
vettünk részt veszélyes áru szállítás vasúti ellenőrzésen a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség illetékességi területén található IX. kerületi Ferencváros rendező-pályaudvaron, a
többi ellenőrzés az illetékességi területen található vasútállomásokon került végrehajtásra.
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Összesen 15 ellenőrzés került végrehajtásra, melyek alkalmával 16 vasúti szerelvény, 162
vasúti kocsija, abból 118 RID hatálya alá tartozó ellenőrzése történt meg. Az ellenőrzés során
szállított veszélyes áruk összes mennyisége 500.240 kg/liter volt. A veszélyes áru vasúti
szállításának ellenőrzése során a szállításban résztvevők részéről kettő vasúti kocsi esetében
történt hiányosság feltárásra (a lefejtő csonkon található vakkarima csavar ki volt lazulva;
narancssárga tábla nem volt rögzítve), melynek következményeként ez egyik esetben 300.000,Ft bírság került kiszabásra a fuvarozást végző vállalkozás részére, a másik esetben az eljárás
jelenleg is folyamatban van. A 2019. évben a vasúti ellenőrzéseken elért felderítettség 2 % volt.
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Mobil Labor egysége RID
ellenőrzés okán a Budapest, Ferencváros rendező pályaudvaron hiányosságot rögzített. Az
eljárás lefolytatására a BM OKF a KvK-t jelölte ki. Az eljárás lefolytatását követően 150.000,Ft bírság került kiszabásra a fuvarozást végző Kft. részére.
A KvK illetékességi területén veszélyes áru szállításával kapcsolatos baleset nem történt.
A kirendelhető tolmácsok egyeztetése folyamatosan történik. Összeállításra kerültek a
veszélyes áru szállításával kapcsolatban kért adatok, javaslatok, véleményezések, többször
megtörtént a veszélyes áru szállítás helyszíni és telephelyi ellenőrzések lefolytatásához
szükséges eszközök felmérése. A veszélyes áru szállítás helyszíni és telephelyi ellenőrzések
lefolytatásához szükséges, a BM OKF főigazgatói intézkedésben meghatározott eszközök az
ellenőri állomány számára teljesen egészében rendelkezésre állnak.
A KvK állományából 8 fő rendelkezik a veszélyes áru szállítás végrehajtásához előírt ellenőri
jogosultságot adó és a kényszerítőeszközök használatához szükséges végzettségekkel
(iparbiztonsági felügyelő, polgári védelmi felügyelő, hatósági osztályról 4 fő és 1 fő KVMB,
őrsparancsnok). Az ellenőrzésekben rajtuk kívül minden hatósági feladatot ellátó személy
bevonásra került. Az ellenőrzésbe bevont állomány részére a havi és féléves továbbképzések
keretein belül a központilag kiadott tematikát alapul véve a veszélyes áru szállításával
kapcsolatos ismeretek, jogszabályok bővítésére, az aktuális feladatok, problémák
megbeszélésére rendszeresen sor került.
A P HTP, a ST FITP és a BT KvŐ állománya részére a 2018. évi veszélyes áru szállítási és
veszélyes üzemekkel kapcsolatos tapasztalatairól értékelő, ismeretfelújító képzés 2019. első
negyedévében megtartásra került.
A KvK illetékességi területén lévő 1 db küszöbérték alatti veszélyes üzemmel (HEDO Kft), a
kapcsolattartás folyamatos. Az IBIR programba-rendszerbe a KvK területén lévő veszélyes
üzemre vonatkozón az esetlegesen változó adatok aktualizálása folyamatos. Az NMKI-val
közösen az illetékességi területünkön végrehajtott üzemazonosításokban és a további hatósági
eljárások lefolytatásában (SKET gyakorlat ellenőrzése) részt vettünk.
A KvK illetékességi területének vonatkozásában a 2019. évben a veszélyhelyzeti prognózisban
és a Műveleti Tervben meghatározásra került feladatokat folyamatosan végeztük. A
gyorsforgalmi úthálózatok a 21-es és a 23-as főutak tekintetében a pihenő- befogadó helyek, a
fel-lehajtók, alul-felüljárók, valamint a jelentősebb kockázati tényezők (hó át-fúvásos területek,
lefagyásra, elakadásra különösen veszélyes útszakasz) aktualizálásra kerültek. A közlekedési
útvonalak helyzetéről, legfőképp az előzetesen meghatározott kritikus területek, várakozási
helyek tekintetében helyszíni szemrevételezés megtörtént.
A közműszolgáltatókkal a kapcsolattartás, a közlekedési útvonalak figyelése folyamatosan
megtörtént, a téli gépszemléken részvettünk.
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Felhívtuk az illetékességi területen található Horgászegyesületek figyelmét, amennyiben
vízszennyezést vagy tömeges halpusztulást észlelnek, azonnal tájékoztassák a KvK-t.
A prognózis és a Műveleti Terv aktuális feladatai szerint helyszini szemlét tartottunk a
salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház és a pásztói Szent Margit Kórház területén a tartalék
energia ellátás működésével kapcsolatosan.
2019. évben a KvK-ra a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről
és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény, valamint különböző az ágazati
kormányrendeletek (energia, agrárgazdaság, víz, közbiztonság-védelem, közlekedés,
egészségügy, pénzügy, ipar, infokommunikációs technológiák) alapján az ágazati kijelölő
hatóságoktól megkeresés 3 esetben érkezett. A szakhatósági eljárásokat végrehajtottuk.
Pontosításra, illetve kiegészítésre kerültek a kritikus infrastruktúra védelemmel kapcsolatos
nyilvántartásban szereplő szolgáltatóknak az elérhetőségei, adatai.
Az iparbiztonsággal kapcsolatos feladatok végrehajtásába a polgári védelmi felügyelő, a
hatósági osztály beosztottai és a KVMB-sek is bevonásra kerültek.
A 2019. évben KML parancsnoki, technikusi, gépjármű vezetői beosztásába a KvK és ST HTP
végzettséggel rendelkező állománya folyamatosan beosztásra került.
A 2019. évben a veszélyes áru szállításával kapcsolatos hatósági eljárásokat minden esetben az
iparbiztonsági felügyelő végezte.
A 2019. évben megrendezett ADR ellenőrök III. Országos Szakmai Vetélkedőjén a
salgótarjáni iparbiztonsági felügyelő csapattársával a 2018-as évhez hasonlóan országos I.
helyezést ért el.
A Központi közlekedési közigazgatási bírságnyilvántartás a 2019. évben rendszeresen
aktualizálásra, feltöltésre került.

V. Hatósági tevékenység

A 2019. évben az integrált hatósági területen kitűzött célok, a tervezett feladatok végrehajtásra
kerültek.
A felügyelőkkel egyeztetve hajtottuk végre az ellenőrzéseinket, melyek, valamint az integrált
hatósági munka végrehajtása során a HTP-ék állományát is a lehetőségekhez mérten igénybe
vettük, első sorban a KVMB-két, a tűzoltóparancsnokot, valamint a tűzoltásvezetőket
(kéménytüzek, CG mérgezések, szabadtéri tüzek).
Az iparbiztonsági szakterület ADR közúti, ADR telephelyi, valamint RID ellenőrzésein részt
vettünk, az ADR telephelyi ellenőrzéseket átfogó tűzvédelmi ellenőrzésekkel közösen hajtottuk
végre.
A polgári védelmi szakterület téli közúti kockázati helyszínekre, befogadó helyekre,
vízelvezetőkre, víztározókra, veszélyes fa és fasorokra, lakossági riasztó eszközökre kiterjedő
ellenőrzéseit a polgári védelmi felügyelővel közösen végrehajtottuk.
A tűzmegelőzési szakterületen a hatósági, szakhatósági engedélyezéseket lefolytattuk, az
érintett felügyelővel, tűzoltóparancsnokkal a szükséges szakmai konzultációt megtartottuk.
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észrevételeiket állásfoglalásainkba belefoglaltuk, a tervezett és terven felüli hatósági
ellenőrzéseket végrehajtottuk, valamint megfelelő hatósági kontrollt gyakoroltunk a különböző
tömegrendezvények vonatkozásában is.
A hatósági osztály állománya részvett a BM OKF és az NMKI által szervezett
továbbképzéseken, a KvK havi hatósági továbbképzésein.
Hatósági ellenőrzések:
Tervezett ellenőrzések száma: 209 db, ebből tűzvédelmi 124 db, iparbiztonsági 56 db,
polgári védelmi 29 db.
Terven felüli ellenőrzések száma: 899, ebből tűzvédelmi 692 db, iparbiztonsági 23 db,
polgári védelmi 184 db.
Végrehajtott ellenőrzés: 1108 db, ebből tűzvédelmi 816 db, iparbiztonsági 79 db,
polgári védelmi 213 db.
A terven felüli nagyszámú hatósági ellenőrzések száma az élet- és vagyonbiztonságot
közvetlenül veszélyeztető hibakód okán megtiltott égéstermék elvezetők üzemeltetésének
visszaellenőrzéséből, a lakossági riasztó-tájékoztató eszközök, a szabadtéri tűz kockázati
helyszínek ellenőrzéséből adódik.
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A tervezett ellenőrzések a felettes szervek által havi bontásban meghatározott ellenőrzési
tervek, valamint a SZTÉR célkitűzések alapján lettek ütemezve, a terven felüli ellenőrzéseknél
a szabadtéri vegetációs tüzek, valamint a kéménytiltás visszaellenőrzések adják a lényegesen
kiugró értékeket.
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Hatósági ellenőrzések
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A tűzvédelmi szakterületen kiemelt feladatot jelentett:
Február- március hónapokban szabadtéri tüzek kockázati helyszíneinek ellenőrzése.
A szabadtéri tüzek kockázati helyszíneinek ellenőrzéseit a közbiztonsági referensek és az
erdészeti igazgatóságok bevonásával végrehajtottuk, a szabadtéri tüzeket követően a
beavatkozó állomány tartott hatósági ellenőrzést.
A szabadtéri tűzesetek száma a rendkívül csapadékszegény időjárás miatt, az elrendelt
tűzgyújtási tilalom ellenére, az elmúlt évhez képest kiugróan magas volt.

KvK

s

, ^

í 1 °
-S
o
cq
fN
1

Salgótarján

Intézkedések

CQ

°

194

1
ll 1
II
li 1 1|
.1

§

c

"S

185

103

12

CG

5

1
<L>
N
CA
:0

(U
oÖD
N

a
CQ

70 000

Március 28-án a Salgótarján Megyei Jogú Városi Közgyűlése a 2018. évben megtartott
általános iskolák tűzvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatairól tájékoztatásra került.
A Salgótarjánban létesülő Lidi áruház használatbavételi eljárását lefolytattuk.
Február-március-április hónapokban a középiskolák tűzvédelmi ellenőrzését végrehajtottuk, az
ellenőrzéseket követő intézkedéseket megtettük. Az ellenőrzéseket megelőzően 1 alkalommal
valamennyi létesítmény fenntartója, üzemeltetője és tűzvédelmi szolgáltatója részére előzetes
konzultáció került megtartásra.
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A Salgótarjáni Rendőrkapitánysággal, valamint a Bátonyterenyei Rendőrkapitánysággal
közösen szórakozóhelyek ellenőrzéseit hajtottuk végre.
A zenés-táncos rendezvénytartási engedéllyel rendelkező létesítmények tűzvédelmi
ellenőrzését végrehajtottuk rendezvény ideje alatti és rendezvényen kívüli időpontban is.
Május 29-én aratási konferencia került megtartásra Héhalomban.
A mezőgazdasági betakarítási munkákat megelőző
mezőgazdasági betakarítási munkákat ellenőriztük.

gépszemléken

részt

vettünk,

a

Augusztus 22-én a Salgótarjáni Városi Sportcsarnok pályatechnikai bejárásán vettünk részt.
A Bátonyterenyei Városnap (szeptember 6-7) és Megyenap (szeptember 14) szabadtéri
rendezvények engedélyezési eljárásában részt vettünk, a rendezvény területén hatósági
ellenőrzések kerültek végrehajtásra.
A salgótarjáni József Attila Művelődési és Konferencia Központ létesítménye területén 2019.
szeptember 24-én tűzvédelmi átfogó ellenőrzést hajtottunk végre, ahol rendszeresen vannak
színházi előadások.
November 5-6-7-én a „Társasházak napja” rendezvény került megtartásra, ahol tájékoztatást
adtunk a megjelent közös képviselők, lakók felmerült kérdéseire.
December hónapban a salgótarjáni és pásztói karácsonyi vásárok, a bevásárlóközpontok,
valamint a tűzijáték árusító helyek tűzvédelmi célellenőrzését végrehajtottuk.
A tűzoltó készülék karbantartó tűzvédelmi szolgáltatók szolgáltatás felügyeleti ellenőrzését
végrehajtottuk.
A meghatározott piacfelügyeleti ellenőrzéseket végrehajtottuk (füstriasztó eszközök, tűzálló
kábelek, gipszkarton, CO érzékelő berendezés).
Az illetékességi területünkön a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó kéményseprő-ipari
szerv adatszolgáltatásai alapján a szükséges hatósági intézkedéseket megtettük. A
kéményseprő-ipari szerv által megküldött élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető hibával
megtiltott égéstermék-elvezetőket folyamatosan ellenőriztük. Azon ingatlanok esetében,
amelybe a kéményseprő-ipari szerv nem tudott bejutni (zárt lakások), a tulajdonosokkal
szemben az eljárás megindításra került.
A beépített automatikus tűzjelző berendezésekkel rendelkező létesítmények területén téves
jelzést követően iratbemutatásos ellenőrzéseket tartottunk a rendszeres és rendkívüli
felülvizsgálatok meglétének vizsgálatára.
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A közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása minden esetben megtörtént.
A jogszabályban előírt esetekben, illetve az ügyfél kérelmére a hatósági egyeztetéseket
lefolytattuk.
Hatósági eljárások: 322 db (301 db tűzvédelmi, 21 db iparbiztonsági).
Helyszíni szemle: 104 db (97 db tűzvédelmi, 5 db iparbiztonsági, 2 db polgár védelmi).
Szakhatósági ügy: 135 db
-

építési engedély: 56 db,
használatbavételi engedély: 39 db,
működési engedély: 16 db,

-

zenés-táncos rendezvény: 4 db,
egyéb: 20 db.

Tűzjelző és tűzoltó berendezés:
tűzjelző berendezés létesítés: 18 db,
tűzjelző berendezés használatbavétel: 14 db.
Közérdekű bejelentés, panasz: 22 db.
Hatósági bizonyítvány: 36 db.
Intézkedések:
hatósági figyelmeztetés: 155 db,
tűzvédelmi bírság: 55 esetben került kiszabásra 815.000.-Ft értékben,
eljárási bírság: 1 db került kiszabásra 10.000.-Ft értékben,
ADR bírság: 22 esetben került kiszabásra összesen 1.241.000.-Ft értékben,
RID bírság: 2 db került kiszabásra összesen 450.000.-Ft értékben.

Intézkedések
^ H a tó s á g i f i g y e l m e z t e t é s

M K is z a b o tt b írs á g

23

VI. Felügyeleti és ellenőrzési tevékenység

A KvK és a HTP-ék az ellenőrzéseiket a 2019. 1 és II. félévi Vezetői Munkatervekben
tervezettek alapján hajtotta végre.
Az ellenőrzések számát tekintve 2019-ban összesen 365 ellenőrzés került végrehajtásra, ebből
122 ellenőrzést (szolgálat ellátás, váltás, kiképzési foglalkozás, gyakorlatok, beavatkozási
tevékenység, szolgálatszervezés, felszerelés és védőeszköz, MT és TMMT állapota, KvK
vezetői szemle, átfogó) a KvK hajtott végre (14 ellenőrzést P HTP és BT KvŐ parancsnokai
hajtottak végre a KvK nevében). A P HTP-nél 46, (ebből 1 átfogó ellenőrzés volt), az ST HTPnél 45, valamint a BT KvÖ-n 31 alkalommal.
P HTP parancsnoka az állományánál a fenti 7 ellenőrzésen felül, saját tervezésében 78
ellenőrzést (szolgálatváltás, szolgálat ellátása, kiképzési foglalkozás, ellenőrző gyakorlat,
beavatkozás) hajtott végre.
ST HTP parancsnoka és BT KvŐ őrsparancsnoka az állományuknál a fenti 7 ellenőrzésen felül,
saját tervezésükben összesen 151 ellenőrzést (szolgálatváltás, szolgálat ellátása, kiképzési
foglalkozás, ellenőrző gyakorlat, beavatkozás) hajtottak végre. Ezen felül az ST HTP az EMÜt kötött 7 db ŐTE-nél 14 ellenőrzést hajtott végre.
A megállapításokat, hibák feltárását és a szükséges javaslatokat minden esetben megtettük,
melyre az illetékes szervezeti elemek vezetői minden esetben annak megfelelően intézkedtek.
BM OKF Főigazgatói és Gazdasági Főigazgató-helyettesi szemlék voltak az NMKI-n, amik a
KvK-t és a HTP-ket is érintette, továbbá a KvK-nál, a P HTP-nél és a ST HTP-nél, valamint a
BT KvŐ-n a BM OKF MEO és az NMKI rendszeresen hajtottak végre ellenőrzéseket.
A feltárt hiányosságok megszüntetésére minden esetben Intézkedési Tervet készítettünk és a
meghatározott feladatokat minden esetben a megadott határidőig végrehajtottuk.

VII. HVB feladatok

A HVB katasztrófavédelmi elnökhelyettesi feladatok ellátását az NMKI Igazgatója által még
2013-ban kijelölt személyek látták és jelenleg is látják el, Bátonyterenyén Faragó Sándor tű.
alezredes, Pásztón Csépe Zsolt tű. alezredes és Salgótarjánban Angyal Tibor tű. alezredes.
A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012.(VIII.13.) Kormányrendelet rendezi az
illetékességi szabályokat, a szabályozásnak megfelelően a helyi védelmi bizottság illetékességi
területe a járásokéhoz igazodik.
Ennek megfelelően a Bátonyterenyei HVB az alábbi 8 településre kiterjedő illetékességgel látja
el feladatait: Bátonyterenye, Dorogháza, Mátramindszent, Mátranovák (2014.01.01-től III. Kát.
osztályba lett átsorolva), Mátraterenye, Mátraverebély, Nemti, Szuha. A HVB székhelye:
Bátonyterenye.
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A Pásztói HVB az alábbi 26 településre kiterjedő illetékességgel látja el feladatait; Alsótold,
Bér, Bokor, Buják, Cserhátszentiván, Csécse, Ecseg, Egyházasdengeleg, Erdőkürt, Erdőtarcsa,
Felsőtold, Garáb, Héhalom, Jobbágyi, Kálló, Kisbágyon, Kozárd, Kutasó, Mátraszőlős, Palotás,
Pásztó, Szarvasgede, Szirák, Szurdokpüspöki, Tar, Vanyarc. A HVB székhelye: Pásztó.
A Salgótarjáni HVB az alábbi 29 településre kiterjedő illetékességgel látja el feladatait: Báma,
Cered, Egyházasgerge, Etes, Ipolytamóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi,
Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Márkháza,
Mátraszele, Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Rákóczibánya, Ságújfalu, Salgótarján,
Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szilaspogony, Vizslás, Zabar. A HVB székhelye:
Salgótarján.
Mindhárom HVB az éves munkatervében tervezett kettő rendes ülését megtartotta, azokon
minden esetben részt vettünk és rendszeresen napirendi javaslatokat terjesztettünk elő az
aktuális megelőző védekezési feladatokra való eredményes felkészülés érdekében, melyet a
HVB-ék elfogadtak. Rendkívüli ülés megtartására nem volt szükség.

Ülés
időpontja

HVB katasztrófavédelmi elnökhelyettesi előterjesztések tartalma

Pásztó

2019.04.16.
09.00 óra

Bátonyterenye

2019.04.16.
11.00 óra

1. Beszámoló a Salgótarjáni
Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2018. évi tevékenységéről.
2. Beszámoló a téli rendkívüli
időjárással kapcsolatos
tapasztalatokról.
3. Beszámoló a villámárvíz- és
belvíz elleni felkészülésről.
4.Tájékoztató a szabadtéri vegetációs
tüzek megelőzésére tett
intézkedésekről.
5. Tájékoztató a nyári rendkívüli
időjárásra való felkészülési
feladatokról.
1. Beszámoló a Salgótarjáni
Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2018. évi tevékenységéről.
2. Beszámoló a téli rendkívüli
időjárással kapcsolatos
tapasztalatokról.
3. Beszámoló a villámárvíz- és
belvíz elleni felkészülésről.
4.Tájékoztató a szabadtéri vegetációs
tüzek megelőzésére tett
intézkedésekről.

Székhely

E lőtérj esztésekkel
kapcsolatban
hozott döntés
tartalma
Elfogadva

Elfogadva
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Salgótarján

2019.04.16.
13.00 óra

Salgótarján

2019.11.11.
10.00 óra

Bátonyterenye

2019.11.19.
11.00 óra

Pásztó

2019.11.20.
10.00 óra

5. Tájékoztató a nyári rendkívüli
időjárásra való felkészülési
feladatokról.
1. Beszámoló a Salgótarjáni
Elfogadva
Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2018. évi tevékenységéről.
2. Beszámoló a téli rendkívüli
időjárással kapcsolatos
tapasztalatokról.
3. Beszámoló a villámárvíz- és
belvíz elleni felkészülésről.
4.Tájékoztató a szabadtéri vegetációs
tüzek megelőzésére tett
intézkedésekről.
5.
Tájékoztató a nyári rendkívüli
időjárásra való felkészülési
feladatokról.
1. Beszámoló a tavaszi ár- és belvízi
Elfogadva
helyzetről, valamint a nyári
eseményekről.
2. Tájékoztató a téli rendkívüli
időjárásra való felkészülési
feladatokról.
3. Tájékoztató a tavaszi ár- és belvíz
elleni védekezésre való felkészülési
feladatokról.
4. Tájékoztató a tavaszi erdő- és
vegetációtüzek megelőzésére való
felkészülési feladatokról.
1. Beszámoló a tavaszi ár- és belvízi
Elfogadva
helyzetről, valamint a nyári
eseményekről.
2. Tájékoztató a téli rendkívüli
időjárásra való felkészülési
feladatokról.
3. Tájékoztató a tavaszi ár- és belvíz
elleni védekezésre való felkészülési
feladatokról.
4. Tájékoztató a tavaszi erdő- és
vegetációtüzek megelőzésére való
felkészülési feladatokról.
Elfogadva
1. Beszámoló a tavaszi ár- és belvízi
helyzetről, valamint a nyári
eseményekről.
2. Tájékoztató a téli rendkívüli
időjárásra való felkészülési
feladatokról.
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3. Tájékoztató a tavaszi ár- és belvíz
elleni védekezésre való felkészülési
feladatokról.
4. Tájékoztató a tavaszi erdő- és
vegetációtüzek megelőzésére való
felkészülési feladatokról.
2019. november 27-én központi képzés keretében megtörtént a polgármesterek és
közbiztonsági referensek felkészítése.
A HVB-ék folyamatosan kapcsolatot tartanak az önkormányzatokkal.
Bekövetkezett veszélyhelyzet nem volt.
A hatékony megelőzés érdekében (pl. szabadtéri tüzek, kánikula/hőségriadó, téli felkészülés és
a halálos, sérüléses tűzesetek csökkentése) feladataink végrehajtása során 2019-ben is a HVBék segítségét kértük, hogy az önkormányzatok számára meghatározott feladatok teljesüljenek.
Mindegyik HVB számára rendszeresen megküldésre kerültek az NMKI éves veszélyhelyzeti
prognózisa és a beválás vizsgálata, továbbá a KvK éves Műveleti Terve és annak
végrehajtásáról szóló jelentés. Ezáltal biztosítottuk, hogy a HVB Elnökök megfelelő
tájékoztatásban részesüljenek ez irányúan.
A HVB-kel a KvK és a Katasztrófavédelmi Elnökhelyettesek jó munkakapcsolatot tartanak.

VIII. Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
A P HTP jelenleg 28 település elsődleges védelméről gondoskodik.
Feladataikat 1 gépjárműfecskendővel, 1 Erdőtüzes gépjárművel és 5 fő napi szolgálati
létszámmal látták el, valamint a tűzoltóságon tűzoltó-parancsnok és katasztrófavédelmi
megbízott teljesít még szolgálatot, de a KVMB 2019-ben is egész évben a BM OKF-re volt
átrendelve.
Az alábbi ÖTE-kel „van” együttműködési megállapodás:
1. Karancs Speciális Mentők ÖTÉ, mely az egész megye területén vállalt működést,
de ST HTP-vel kötött EMÜ-t.
2. Bokori Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
A gyakorlatok az éves gyakorlattervekben meghatározottak szerint kerültek végrehajtásra. Az
év közbeni módositás rögzítve volt a KAP-on, illetve jelentve volt a NMKI-ra.
A rendszeres ellenőrzések eredményeként tevékenységük megfelelő volt, a feltárt hiányosságok
megszüntetésére minden esetben intézkedés történt.
2019. január 01-töl december 31-ig a következő események történtek P HTP működési
területén:

27

Esemény:

238

ebből tüzeset:

147

ebből műszaki mentés:

91

beavatkozást igényelt:

189

ebből tűzeset:

112

ebből műszaki mentés:

77

kiérkezés előtt felszámolt:

11

szándékosan megtévesztő jelzés:

1

téves jelzés:
utólagos jelzés:
tűzeset alapterülete:

37
0
803 265 m^
80,32 Ha

tényleges riasztási fokozat I-es:

237

tényleges riasztási fokozat Il-es:

1

tényleges riasztási fokozat Ill-as:

0

tényleges riasztási fokozat IV-es:

0

tényleges riasztási fokozat V-ös:

0

ezekből riasztási fokozat ténylegesen Kiemelt:

4

riasztott szerek száma:

322

megmentett személyek száma műszaki mentésnél:

7

tűzesetnél:

0

sérült személyek száma műszaki mentésnél:

43

tűzesetnél:

1

halott személyek száma műszaki mentésnél:

0

tűzesetnél;

1

lakástűz:

23

kéménytűz:

14

szabadtéri tűz:

83

szabadtéri tűzböl erdő- és vegetációtűz:

57

vélelmezett szándékosság:

3

tűzvizsgálat indult:

3

OTE beavatkozás:

13

önkéntes mentőszervezet beavatkozás:

0

beépített tűzjelző berendezés téves jelzése (vonulást
igénylő):

13
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IX. Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

A ST HTP jelenleg 26 település elsődleges védelméről gondoskodik, ezen belül BT KvŐ
működési területéhez 10 település tartozik.
Feladataikat ST HTP-én 2 gépjárműfecskendővel, Létraszerrel, Vízszállítóval, Erdőtüzes
gépjárművel és 13 fő napi szolgálati létszámmal látták el, valamint jelenleg a tűzoltóságon
tűzoltó-parancsnok, műszaki biztonsági tiszt és katasztrófavédelmi megbízott teljesít még
szolgálatot.
Feladataikat BT KvÖ-n 1 gépjárműfecskendővel és 4 fő napi szolgálati létszámmal látták el,
valamint őrsparancsnok és katasztrófavédelmi megbízott teljesít még szolgálatot.
Az alábbi ÖTE-kel van együttműködési megállapodás:
1. Karancs Speciális Mentők ÖTÉ, mely az egész megye területén vállalt működést,
2. Mihálygerge ÖTÉ,
3. Rónafalu ÖTÉ,
4. Salgótarján ÖTÉ,
5. Ságújfalu ÖTÉ,
6. Somoskőújfalu ÖTÉ,
7. Észak-Mátra ÖTÉ.
Az ÖTE-k 2019-ben is pályázhattak állami támogatásra, mellyel mindannyian éltek is és
összesen 5.345.447,- Ft támogatásban részesültek, melyet szakfelszerelések és védőeszközök
beszerzésére, képzésre, valamint működési költségeik fedezésére fordíthatnak.
A gyakorlatok általában az éves gyakorlattervekben meghatározottak szerint kerültek
végrehajtásra, azok minden esetben megfelelt értékelést kaptak. Az év közbeni módosítás
rögzítve volt a KAP-on, illetve jelentve volt a NMKI-ra.
A rendszeres ellenőrzések eredményeként tevékenységük megfelelő volt, a feltárt hiányosságok
megszüntetésére minden esetben intézkedés történt.
2019. január 01-től december 31-ig a következő események történtek ST HTP
működési területén:
Esemény:

718

ebből tűzeset:

397

ebből műszaki mentés:

321

beavatkozást igényelt:

526

ebből tűzeset:

251

ebből műszaki mentés:

275

kiérkezés előtt felszámolt:

43

szándékosan megtévesztő jelzés:

6

téves jelzés:

142
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utólagos jelzés:

1

tűzeset alapterülete:

2 305 094 m^
230,5 Ha

tényleges riasztási fokozat I-es:

716

tényleges riasztási fokozat Il-es:

1

tényleges riasztási fokozat Ill-as:

0

tényleges riasztási fokozat IV-es:

0

tényleges riasztási fokozat V-ös:

0

ezekből riasztási fokozat ténylegesen Kiemelt:
riasztott szerek száma:

44
1248

megmentett személyek száma műszaki mentésnél:
tűzesetnél:

21
0

sérült személyek száma műszaki mentésnél:

60

tűzesetnél:

10

halott személyek száma műszaki mentésnél:

4

tűzesetnél:

1

lakástűz:

56

kéménytűz:

26

szabadtéri tűz:

192

szabadtéri tűzböl erdő- és vegetációtűz:

152

vélelmezett szándékosság:

5

tűzvizsgálat indult:

7

OTE beavatkozás:

93

önkéntes mentőszervezet beavatkozás:

25

beépített tűzjelző berendezés téves jelzése (vonulást
igénylő):

94

X. Humán

A KvK-án, a humán feladatokat az NMKI Humán Szolgálata végzi.
A beosztások ellátásához szükséges beiskolázásokat (pl. vezetővé képző, rendészeti szakvizsga,
VASZ, KML, nehézgépes, tűzoltó modul I és II., külső szakmai továbbképzések, e-learning
felkészülések és vizsgák, stb.) a Humán Szolgálat megszervezte, melyet az érintett személyek
elvégeztek. A hatósági osztálynál folyamatosan kiemelt szerepe van a megfelelő szakmai
tudásnak, tapasztalatnak és ehhez megfelelő időt kell eltölteni az adott beosztásban. Mivel ez
az előadók esetében még nem valósult meg, ezért több figyelmet kellett és jelenleg is kell
fordítani szakmai tudásuk fejlesztésére.
A fluktuáció 2019-ben sem jelentett kimagasló értéket, 2 fő távozott és 2 fő került állományba.
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A P HTP KVMB-se tartósan a BM OKF-re van átrendelve, feladatainak ellátását a
tűzoltóparancsnok, polgári védelmi felügyelő és a többi KVMB-s látja el. A készenléti
állománynál a megbízott és eseti jelleggel besegítő szerparancsnokok esetében történt
személyváltozás, itt is fokozott figyelmet kellett és kell jelenleg is fordítani a felkészültségük
fejlesztésére.
Az NMKI-n rendszeresen részvettünk és veszünk a KML és KMSZ készenléti szolgálat
ellátásában.
A szükséges munkaköri leírásokat, kiegészítő munkaköri leírásokat minden esetben
elkészítettük és a személyi anyagba 1-1 példányt átadtunk a Humán Szolgálatnak.
A szervezeti kultúra részé vált a szervezeti és az egyéni teljesítményértékelés, amelyeket az
előírt határidőkben végrehajtottuk.
Az éves orvosi szűrővizsgálatokat és a fizikai felméréseket teljesítettük.
A munkavédelmi vizsgakötelezettségnek az érintett személyek
egészségvédelmi megbízottak megfelelően ellátják feladataikat.

eleget

tettek,

az

A személyes adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat folyamatosan végrehajtottuk.
Indultunk a különböző szakmai és sport versenyeken, ezeken több dobogós helyezést
szereztünk.
A KvK és az alá rendelt P HTP és ST HTP állományából 5 fő kapott elismerést, I fő Nógrád
Megye Szondy György Díjat, 3 fő főigazgatói tárgyjutalmat és 1 fő Év Tűzoltója címet
kimagasló munkavégzésük, helytállásuk okán. Fegyelmi eljárás 2019-ben 1 fő esetében indult,
aki fenyítés mellőzésével figyelmeztetésben részesült.

XI. Gazdasági
A KvK-án a gazdasági feladatokat az NMKI Gazdasági Igazgató-helyettesi szervezet végzi.
Kiemelt figyelmet fordítottunk a költséghatékony gazdálkodás elősegítésére. A KvK és az alá
rendelt P HTP és ST HTP teljes személyi állománya megfelelően végrehajtja a gazdálkodással
összefüggő, beosztásával járó előírásokat, feladatokat.
Az egyéni védőeszközök, kisgépek, felszerelések, eszközök felülvizsgálatát rendszeresen
végrehajtottuk.
A Műszaki Biztonsági Tiszt kiemelt figyelmet fordított a munkavédelmi, műszaki,
egészségügyi és egyéb vonatkozó előírások végrehajtására.
Az éves leltározási feladatok, ruházati szemlék végrehajtásában rendszeresen részt vettünk.
Az elhelyezési körülmények javítása érdekében folyamatosan végeztünk és jelenleg is végzünk
karbantartási, felújítási munkákat.
A közfoglalkoztatott program keretében alkalmazott személyek a KvK és az alá rendelt P HTP,
ST HTP és BT KvŐ napi tevékenységében aktívan részt vettek (pl. ügykezelés, karbantartás,
körletek takarítása, stb.).
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Az elhelyezési objektumokban kialakított „emlékszoba” fenntartásában továbbra is aktívan
közreműködtünk, a laktanyák teljes egészén van kiállítási emléktárgy elhelyezve.

XII. Összegzés
Célunk továbbra is a hatékony megelőzési feladatok végrehajtása, valamint az elháríthatatlan
káresemények felszámolása volt, ennek érdekében 2019-ban 816 db ellenőrzést és 104 db
szemlét hajtottunk végre integrált hatósági feladataink ellátása során, ezáltal teljesítve az
elöljárók által meghatározott célokat, valamint az év közben felmerülő feladatokat.
Kiemelt feladatunknak tekintjük továbbra is a magas színvonalú szakmai munka végzését,
melyhez elengedhetetlen, hogy továbbra is jól képzett szakemberek legyenek a szervezetben,
ennek érdekében rendszeres továbbképzéseket hajtottunk és hajtunk végre, ennek
eredményeként országos szakmai vetélkedőkön sikeresen (ADR első helyezés ismételt
megszerzései vettünk részt.
Az első fokú hatósági és szakhatósági feladatainkat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően
következetes jogszabály-alkalmazással elláttuk. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait
maximálisan érvényre juttatjuk, valamint a módosítások alkalmazására megkezdtük a
felkészülést.
A halálos és sérüléses tűzesetek csökkentésével kapcsolatos kiemelt feladataink végrehajtását
folytattuk, folyamatosan kiemelten kezeljük.
Továbbra is célunk a szabadtéri vegetáció-tüzek számának alacsonyan tartása, csökkentése,
melynek érdekében rendszeres hatósági ellenőrzéseket hajtunk végre, valamint széles körben
felhívtuk a figyelmet a megelőzés fontosságára.
Részt vettünk a lakosságtájékoztatási tevékenységben, melynek során a preventív magatartás
fontosságára hívtuk fel a figyelmet, ez által erősítve a megelőzést célzó kommunikációt.
A polgári védelmi tevékenységünk során is a tudatos veszélyhelyzet-megelőzési
tevékenységnek megfelelően a valós veszélyek beazonosítását követően azok hatékony
elhárítására, valamint az öngondoskodási képesség erősítésére helyeztük a hangsúlyt.
Az Önkéntes Mentőcsoportoknak éves riasztási gyakorlatot (12 települési, 3 járási
mentőcsoport), a járási mentőcsoportok részére együttműködési gyakorlatot szerveztünk eltűnt
személy keresése, mentése formában, továbbá a járási mentőszervezeteknek megtartottuk a
nemzeti újraminősítő gyakorlatukat is, ennek eredményeként a lakosság közbiztonsága ismét
tovább erősödött. Célunk, hogy tovább fejlesszük őket, valamint újabb mentőcsoportokat
hozzunk létre további településeken.
Fontos feladatunk a létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos teendők
végrehajtása, a vonatkozó eljárásokat lefolytattuk.
Az első fokú hatósági jogkörünkben eljárva a veszélyes anyagok teljes életciklusára
figyelemmel vagyunk, a veszélyes áruk szállításával kapesolatos feladatainkat elláttuk, a
rendszeres ellenőrzések eredménye, hogy egyre kevesebb a szabálytalanság, valamint a feltárt
hiányosságok kevésbé súlyosak.
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Kiemelt feladatunk volt az is, hogy a vezetői, irányító munkát, annak tudatosságát és
eredményességét fejlesszük. A vezetői ellenőrzések minőségét növeltük.
Az elektronikus iratkészítés széles körű alkalmazása által jelentős mértékben csökkentettük a
papír alapú iratforgalmat.
Továbbra is nagy hangsúlyt helyeztünk az állomány motiválására, valamint az egészségügyi
állapotának megőrzésére, javítására, ennek érdekében egészségügyi szűrőnap és számos
sportolási lehetőség lett biztosítva részükre, melyek hatására sportversenyeken rendszeresen
sikeresen szerepeltünk.
A felettes és társszervekkel, önkormányzatokkal, egyéb szervezetekkel jó munkakapcsolatban
vagyunk. Ez nagyon fontos, mivel a KvK közmegítélését ez is jelentős mértékben
meghatározza.
A KvK, továbbá az alá rendelt P HTP és ST HTP-ék, valamint BT KvŐ szakterületi beszámolói
bemutatták a fenti időszak elért eredményeit, amik bizonyítják, hogy az elvárt feladatok
végrehajtását eredményesen teljesítettük (a 2019-es év SZTÉR értékelése még nem készült el,
folyamatban van), ez által biztosítottuk a lakosság élet- és vagyonbiztonságát, a
nemzetgazdaság védelmét.
„Magyarország szolgálatában a közbiztonságért” szlogenünknek 2019-ben is eleget tettünk,
ennek garantálására a rendelkezésre álló erőkkel, eszközökkel 2020. évben is mindent meg
fogunk tenni.
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Határozati javaslat munkabér hitelkeret igénybevételére

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a bérjellegű kifizetések finanszírozása céljából
2020. évben havonta maximum 6.000.000 Ft, azaz hatmillió forint Összegű munkabérhitelt kíván
igénybe venni.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a bankszámlaszerződés alapján havonta
igényelhető munkabérhitelt a mindenkori Önkormányzati éves költségvetésében meghatározott
személyi juttatások figyelembevételével határozza meg, továbbá, hogy a hitelt a folyósítást követő 30
napon belül a részére folyósított állami támogatásból visszafizeti.
A hitel fedezeteként az önkormányzat felajánlja a futamidő alatti állami támogatás címen beérkező
bevételeit.
Az önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az önkormányzat megfelel a 2011. évi CXVIV.
törvény (Stabilitási tv.) 10 § (5) bekezdésében foglaltaknak, miszerint az önkormányzat hitel felvételéből
adódó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig
nem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
Az önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2011. évi CXVIV. törvény (Stabilitási tv.)-ben foglaltaknak
megfelelően a hitel felvételével járó adósságot keletkeztető kötelezettségvállaláshoz a Kormány
hozzájárulása nem szükséges.
Az önkormányzat képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a
kölcsönszerződést aláírja.

