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       ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
     2019. június 18. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal  

Abodi Kirendeltségén (3753 Abod, Magyar út 42.) megtartott  
rendkívüli nyílt ülésének 

 
 

 
a./ Tárgysorozata 

 
b./ Jegyzőkönyve 

 
                c./ Határozata   

 
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 

 
 

1. Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről 
 

2. Abod Község tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2018. évi beszámoló 
elfogadásáról 

 
3. Központi orvosi ügyelet 2019. évi további működtetéséről 

 
4. 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat 

benyújtásáról 
 

 

 
 
A b o d, 2019. június 18. 
 
 
 
        Ambrusics Tibor 

            aljegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. június 
18. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi 
Kirendeltségén (3753 Abod, Magyar út 42.) megtartott rendkívüli 
nyílt  üléséről. 

 
Jelen vannak: Rescsánszki Bertalanné polgármester  
    Berkesi László Miklós képviselő 

    Bartus Gábor képviselő 
   
Igazoltan távol:   Zsemkó János alpolgármester  

  Fekete Józsefné képviselő  
             

Tanácskozási joggal jelen vannak: Ambrusics Tibor aljegyző 
 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, 
hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből 3 fő jelen van.  

 
Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 

 
1. Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről 

 
2. Abod Község tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2018. évi beszámoló 
elfogadásáról 

 
3. Központi orvosi ügyelet 2019. évi további működtetéséről 

 

4. 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat 
benyújtásáról 
 

 
Rescsánszki Bertalanné polgármester megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival 
kapcsolatban van-e a képviselők részéről észrevétel, javaslat, indítvány. 

 
A Képviselő-testület tagjai részéről észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester az ülés napirendi pontjainak elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait – 3 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak  
szerint: 
 

1. Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről 
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2. Abod Község tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2018. évi beszámoló 
elfogadásáról 

 
3. Központi orvosi ügyelet 2019. évi további működtetéséről 

 
4. 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat 

benyújtásáról 
 

 
Napirend tárgyalása 
 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – 
szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 
3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot:   
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
                      32/2019.(VI.18.) H A T Á R O Z A T A 

 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Tájékoztató a Vízi-közművek 
üzemeltetéséről” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést 
hozza: 

 
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta az ÉRV 
Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. 
tájékoztatóját, mely „az ÉRV ZRt. 2018. évi ivóvíz-, és 
szennyvíz szolgáltatási tevékenységéről, Abod Község  

2. területén” szól, és a tájékoztatót a határozat 
mellékleteként  t u d o m á s u l   v e s z i. 
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3. Képviselő-testülete megköszöni a vízi-közmű 
üzemeltetőjének Edelény városban 2018. évben végzett 
tevékenységét. 

Határidő:  azonnal 
Felelős:     polgármester 
Értesül: ÉRV ZRt., osztályok 
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Melléklet a 32/2019. (VI.18.) határozathoz
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2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Abod Község tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és 
az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2018. évi beszámoló elfogadásáról 
Előadó: polgármester 

 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely 
szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – 
szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:   

 
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

                      33/2019.(VI.18.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Abod Község tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem 
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
feladatokról szóló 2018. évi beszámoló elfogadásáról 

 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Abod Község tűzvédelmi helyzetéről, a 
tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal 
kapcsolatos feladatokról szóló 2017. évi beszámoló 
elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szendrői 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Abod Község tűzvédelmi 
helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az 
azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2018. évi beszámolóját a 
határozat mellékleteként elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
Értesül:   tűzoltóparancsnok, osztályok 
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Melléklet a 33/2019.(VI.18.) határozathoz 
 
 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

KAZINCBARCIKAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 

                                  SZENDRŐI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

 A SZENDRŐI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 

 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                              K é s z í t e t t e : 

 

 

Farkas István tűzoltó alezredes 

Szendrői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

                                                                                                         parancsnoka 

 

 

Szendrő, 2019. június 12. 
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Kitűzött feladatok végrehajtása 

 
A számos hatályba lépett új jogszabályt, azok végrehajtási rendeletét, a belső szabályzó 

intézkedéseket az állomány megismerte és az abban foglaltakat a mindennapos munka során 

hatékonyan alkalmazta. A képzések, kereszt- és továbbképzések, rendkívüli oktatások keretén 

belül az állomány tagjai felkészültek a tűzoltási és műszaki mentési feladatok felszámolására, a 

katasztrófák okozta károk elhárítására. A jogszabályi változásokat mindenki a beosztásához 

szükséges mértékben elsajátította. Az állomány fizikai állóképessége átlagos, a fejlődéshez 

szükséges felszerelések, eszközök biztosítottak. Fokozott figyelmet fordítottunk a megfiatalodott 

készenléti szolgálatot ellátó állomány szolgálati csoportokba történő beilleszkedésére, hatékony 

szakmai munkára való nevelésére. 

 

Vezetés, irányítás  

 
A Szendrői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: HTP) 2012. január 01-el jött létre 

az egységes katasztrófavédelmi szervezet helyi szerveként, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége közvetlen 

irányítása alatt. A szervezeti állománytábla alapján a HTP közvetlen irányítása alá került 2013. 

november 1-től elindult a 19 fővel felálló Bódvaszilasi Katasztrófavédelmi őrs, így a működési 

területünkön tovább nőtt a tűz és a közbiztonság. 

 A rajparancsnoki beosztásban 1 kollégáknak nincs meg a megfelelő iskolai végzettsége, aki 

jelenleg a műszaki biztonsági tiszttel együtt végzi a KOK-on a tűzvédelmi szervező 

tanulmányait.  

 

 

Mentő tűzvédelem 

 
2018-ben a HTP készenléti szolgálatot ellátó állománya, tűzoltási és műszaki mentési 

tevékenységét a hatályos jogszabályok, szabályzatok előírásait betartva végezte, eleget téve ezzel 

a törvényben megfogalmazott kötelezettségének, a szakmai felügyelet és a polgári lakosság 

elvárásainak. 

A HTP működési területén Szendrő, Rudabánya városok, valamint 16 község, a hozzájuk 

kapcsolódó mezőgazdasági területek, erdőterületek, külterületi ingatlanok (tanyák) és 

üdülőövezetek találhatóak. Legjelentősebb veszélyforrások: az ár- és belvízveszélyek (Bódva 

patak), a hegyvidéki településeken előforduló hirtelen esőzések, a nagymértékben megnőtt 

közúti áruszállítás, kamion forgalom (a 27-es számú úton), a fokozottan veszélyeztetett 

erdőterületeken előforduló tűzesetek.  

A 2018. évben 284 esetben vonultunk eseményekhez, beavatkozást igénylő esemény 173 db, 

kiérkezés előtt felszámolt 15 db, szándékosan megtévesztő jelzés 12 db, téves jelzés 43 db volt. 

Utólagos tűzjelzést 1 esetben jeleztek a parancsnokságunkra. Tűzeset 165, műszaki mentés 79 

alkalommal történt.  Az eseményeinkhez I. riasztási fokozattal vonultunk (a táblázatok átfedést 

tartalmaznak). 

 

2018-ben az események nemzetgazdasági jelleg szerinti megoszlása: 

 Szendrő HTP 
Állami, önkormányzati intézmény 5 

Mező és erdőgazdálkodás 49 

Lakás és személyi ingatlan 56 



 
13 

Közlekedés 39 

Kereskedelem, vendéglátás 0 

Ipar 0 

                                Egyéb 32 

 

Tűzesetek és műszaki mentések fajta szerinti megosztását az alábbi táblázat tartalmazza: 

T                           Tűzesetek Szendrő HTP 
Mező és erdőgazdálkodás                             47 

                Lakás és személyi ingatlan 40 

Közlekedés 1 

Egyéb 26 

Kéménytűz 23 

Ipar 1 

  

 

 

Műszaki mentések  Szendrő HTP 

Szén-monoxid szivárgás 3 

                  Technológiai meghibásodás 1 

Vízkárok 3 

Állatbaleset                             4 

Egyéb  6 

Elemi csapás - viharkár 3 

Életmentés 2 

Eltünt személy keresése 2 

Épületomlás 1 

Fa kidőlés 16 

Gázszivárgás 8 

Közúti baleset 28 

     Omlásveszély 1 

    Rovar (méh/darázs) 1 

 

A táblázatból látható, hogy a műszaki mentési eseményeink nagyon változatosak. A közlekedési 

balesetek száma a személy- és tehergépjármű forgalom folyamatos növekedése ellenére sem 

emelkedett. Ebben jelentős szerepet játszott a közlekedési szabályokban bevezetett szigorítások 

és azok következetes betartatása a közúti ellenőrzések során, valamint a fejlett 

biztonságtechnikai berendezések alkalmazása.  

A 2018. évben Abod településen 3 esetben vonultunk eseményekhez, amelyek mind 

beavatkozást igénylő esemény voltak. Szándékosan megtévesztő jelzés és téves jelzés nem 

érkezett a településről.  Utólagos tűzjelzést sem jeleztek a parancsnokságunkra. Tűzeset 3 

alkalommal történt, műszaki mentéshez nem vonultunk. Az eseményeinkhez I. riasztási 

fokozattal vonultunk. 
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Az események nemzetgazdasági jelleg szerinti megoszlása Abod település vonatkozásában: 

 

 Abod  
Állami, önkormányzati intézmény 0 

Mező és erdőgazdálkodás 0 

Lakás és személyi ingatlan 1 

Közlekedés 0 

Kereskedelem, vendéglátás 0 

Ipar 0 

                                Egyéb 2 

Tűzesetek és műszaki mentések fajta szerinti megosztását Abod település vonatkozásában: 

T                           Tűzesetek  Abod 
Lakás és személyi ingatlan (kéménytűz)                                   1 

Erdő és vegetáció tűz 1 

   Állam és önkormányzat létesítményben  

keletkezett tűz 0 

Szándékosan megtévesztő jelzés 0 

Vállalkozás  1 

  

 

Műszaki mentések                      Abod  

Szén-monoxid szivárgás 0 

Vízkárok 0 

Állatbaleset                                  0 

Egyéb  0 

Elemi csapás - viharkár 0 

Fa kidőlés 0 

Gázszivárgás 0 

Közúti baleset 0 

     Omlásveszély 0 

 

A lakosság XXI. századi elvárásainak megfelelően a beérkezett jelzéseket (tűzeset, műszaki 

mentés) haladéktalanul, az állomány a legjobb tudása szerint számolta fel, hajtotta végre, a 

beérkezett visszajelzések alapján az állampolgárok legnagyobb megelégedésére.  

A készenléti szolgálatot ellátó állomány tűzoltási és műszaki mentési tevékenységére, a 

munkavégzés hatékonyságára, minőségére panasz, kifogás nem érkezett. 

A szolgálati csoportok irányítását végző, azok tevékenységéért közvetlenül felelős 

szolgálatparancsnokok, rajparancsnokok, szerparancsnokok az elméleti és gyakorlati feladatok 

végrehajtása, a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység irányítása, és a szolgálatszervezési 

feladatok terén a szakmai elvárásoknak megfelelően, magas színvonalon tevékenykedtek, de 

ugyanez mondható el a beosztott tűzoltói, a gépjárművezetői, a különleges szerkezelői és az 

ügyeleti szolgálatot ellátó állomány munkavégzéséről, hozzáállásáról.  

A készenléti szolgálatot a HTP-n és KŐ-n 24/48 órás munkarendben ellátó állomány jelenlegi 

létszáma 48 fő,  az „A”, „B” és „C” szolgálati csoport létszáma ennek megfelelően 19-19-19 fő.  
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Az állomány egyéni védőeszközzel, védőfelszereléssel való ellátottsága biztosított volt, 

rendelkeztek az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzéshez szükséges 

eszközökkel, felszerelésekkel. Az egyéni és csapat védőeszközök a tűzoltási, kárelhárítási 

munkálatok végzése során fokozatosan elhasználódnak, tönkremennek, védelmi képességük 

csökken, ezért azok cseréjére, utánpótlására vonatkozó igényünket a megyei igazgatóság felé 

folyamatosan jelentettük.  

 

Iparbiztonság 

 
A Kirendeltség ütemterve alapján a HTP parancsnok-helyettese, és a Bódvaszilasi őrsparancsnok 

rendszeresen hajt végre az ADR és RID ellenőrzéseket.  

 

Közbiztonsági referensek 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény és végrehajtásáról szóló 234/2011 (XI. 10.) kormányrendelet 2012. január 1-

jével bevezette a közbiztonsági referens intézményét. Edelény járás illetékességi területén a 

vonatkozó kormányrendeleten felül a III. kategóriás teleüléseken is kijelölésre kerültek 

közbiztonsági referensek. A 45 településen összesen 24 fő referens dolgozik.  

A jogszabályi kötelezettség alapján, a polgármesterek által kijelölt közbiztonsági referens 

tanfolyamszerű felkészítése és vizsgáztatása a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató 

utasítása alapján került végrehajtásra. Így elmondható hogy az edelényi járásban, képzett, vizsgát 

tett közbiztonsági referensek látják el a katasztrófavédelmi feladatokat. 

  

Polgári védelmi, lakosságvédelmi feladatok, veszély-elhárítási tervezés 

 
 A Polgári Védelmi szervezetekbe beosztottak pontosítása folyamatosan történik. A 

beosztó határozatok felülvizsgálata, a változások javítását folyamatosan végezzük. Az edelényi 

járás területén a 864 beosztott személy naprakész adatokkal, és határozatokkal rendelkezik. A 

korábbi évben kijelölt és lebiztosított, védekezésben alkalmazható technikai eszközök gépkezelői 

a települési névjegyzékekbe bedolgozásra kerültek, biztosítva ez által a 864 fős PV keret 

létszámot. A HELIOS rendszerbe a beosztott személyek, technikák adatai feltöltésre kerültek, 

ezen adattárak naprakészen tartását folyamatosan végezzük az edelényi KVMB-sel.   

A veszély-elhárítási tervek jogszabály szerinti évenkénti felülvizsgálatáról a települések levélben 

kaptak tájékoztatást. A levélben rögzítetteknek a települések nagy részben eleget tett, a terveiket 

felülvizsgálták, annak végrehajtásáról a tájékoztatást megküldték.  

 

Polgári Védelmi szervezetek alapképzései, 

 szakkiképzései a beszámolási időszakban 

 
 A Szendrő HTP-hez tartozó 36 településen a köteles szervezetekbe beosztott személyek 

mind az alapképzésen, mind a riasztási-gyakorlaton részt vettek. 2018. évben 7 település polgári 

védelmi szervezetének képzésére került sor, összesen 75 fő részvételével. 
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PV szervezetek szakkiképzése 2018. évben 

Település Egység Bevont létszám Képzés időpontja 

Abod       Valamennyi egység 3 fő 2018.05.11. 

Hidvégardó       Valamennyi egység 20 fő 2018.11.06. 

Szin     Valamennyi egység 20 fő 2018.11.06. 

Szinpetri      Valamennyi egység 3 fő 2018.11.06. 

Szögliget     Valamennyi egység 20 fő 2018.11.06. 

Tornakápolna    Valamennyi egység 3 fő 2018.11.06. 

Meszes   Valamennyi egység 6 fő 2018.11.06. 

 

        Önkéntes Települési Mentőcsoportok (továbbiakban: TMCS) 

 
Sajnos a térségben élők önkéntességi hajlama nem megfelelő, ezáltal a települési 

mentőcsoportokhoz való toborzás nem vagy csak igen csekély eredményekkel jár. A beszámolási 

időszak végéig az edelényi járás területén összesen 15 db mentőszervezet működik 230 fő 

önkéntessel és 35 db technikával, amelyek között vannak buszok, teherszállítók, homlokrakodók, 

terepjárók, forgókotrók. 

2018. áprilisban kiküldésre került minden TMCS, és Önkormányzat részére az a pályázati 

felhívás ahol a Nemzeti Együttműködési Alap keretén belül támogatásra volt lehetőségük 

pályázni a szervezet működését segítő eszközökre. 

2018. év októberben a Bódva Völgyi Járási Mentőcsoport honvédelmi felkészítő, nemzeti 

újraminősítő, és értékteremtő gyakorlatára került sor, Szendrő, és Szalonna településeken. A 

nemzeti minősítő gyakorlatot az értékelő bizottság megfelelőre értékelte. 

 

Hatósági tevékenység 

 
A Szendrői Hivatásos Tűzoltó parancsnokság vezetői állománya folyamatosan végzi a hatósági 

ellenőrzéseket közösen az edelényi KVMB-vel, melyek alkalmával történnek a kockázati 

helyszínek beazonosításai is. A Szendrő HTP parancsnok-helyettese, az Edelény Járási 

Katasztrófavédelmi Megbízott, a Bódvaszilasi Katasztrófavédelmi Őrs-parancsnoka, az 

ÉMVIZIG, a Magyar Közút, a Rendőrség, a települési Közbiztonsági-referensek bevonásával, a 

kritikus útszakaszok, árvízi kockázati helyszín, melegedő helyek, kockázati helyszínek, kémény 

tűzesetek, fák – fasorok, belterületi vízelvezető rendszerek, ellenőrzése, és egyéb ellenőrzéseket 

hajtottak végre 

2018-ban végrehajtott hatósági ellenőrzések 

     Tervezett 
Tervezettből   

végrehajtott 
    Terven felüli 

   Feltárt 

   hiányosság 

Kritikus útszakaszok, és 

ahhoz kapcsolódó technikai 

eszközök ellenőrzése 

0 0 4 0 

      Árvízvédelmi mű,               

       depónia helyszíni szemléje 
0 0 2 2 

        

Belterületi vízelvezetők                           
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A végrehajtott hatósági ellenőrzések tapasztalatai: 

 

Kritikus útszakaszok, és ahhoz kapcsolódó technikai eszközök helyszíni szemléje: 

A Magyar Közút Edelény Üzemmérnökségének vezetőjével, valamint az Edelény Rendőr 

Kapitányság Közrendvédelmi Alosztály-vezetőjével ősszel közösen hajtottuk végre a Járás 

területén található kritikus téli kockázati helyszín szemléjét, ahol hiányosságot nem tártunk fel. 

Ezekhez a helyszínekhez hozzárendelt technikai eszközök mindegyike 2018. évben ellenőrzésre 

kerültek. 

Veszélyes fák, fasorok helyszíni szemléje: 

A veszélyeztető hatások megszüntetéséről minden helyszínen gondoskodtak, és a veszélyesnek 

nyilvánított fákat kivágták.  

Belterületi vízelvezető rendszerek helyszíni szemléje: 

Az ellenőrzések során megállapítható, hogy a vízelvezető árok és az átereszek többségében 

tiszták, karbantartottak, ahol hiányosság volt ott a visszaellenőrzések időpontjáig megszüntetésre 

kerültek azok. A településeken a belterületi vízelvezető árkokat igyekeznek a közmunkaprogram 

keretén belül tisztítani, valamint önkormányzati rendeletben a lakosokat kötelezik az ingatlanok 

előtti árkok tisztítására. Bár ennek ellenére is több kisebb településen gondot okoz a vízelvezetők 

korszerűsítése, helyreállítása, karbantartása. 

Befogadó, melegedő helyek ellenőrzése: 

Összességében elmondható hogy a járás területén kijelölt befogadó és melegedő helyek, 

alkalmasak a befogadásra. 

 

Védelmi igazgatás 

 
Az Edelényi Járás Helyi Védelmi Bizottságának tavaszi ülése 2018. áprilisban lett megtartva. 

Napirendi pontok között szerepelt a HVB 2018. munka- és üléstervének elfogadása, az ár- és 

belvíz elleni védekezéssel kapcsolatos felkészülés, valamint a téli időjárási viszonyok kapcsán 

végrehajtott feladatok tapasztalatai.  

A HVB őszi ülése a Szendrő településen lett megtartva a Honvédelmi gyakorlat részeként, 

melyen a fő téma a 2018-ben bekövetkezett események voltak, valamint a 2018. év során 

végrehajtott, illetve a folyamatban lévő védelmi igazgatási szempontból különösen jelentős 

feladatok, és a téli időjárásra való felkészülés helyzete. A téli felkészülés jegyében, a 

kéménytüzekkel, és a gázüzemű készülékek gázcsatlakozóinak cseréjével kapcsolatban. A 

honvédelmi gyakorlat elemi is bemutatásra kerültek. 

 

 

 

 

 

Helyszíni szemléje 

 

14 

 

14 

 

25 

 

4 

      Befogadó, melegedőhelyek  

        helyszíni szemléje 
9 9 15 1 

      Fák, fasorok helyszíni  

      szemléje 
2 2 6 54 

      Káreseti helyszíni szemle 0 0 2 2 

      Összesen 25 25 54 63 
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Az üléseken a HVB Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott állandó tagokon túl a 

napirendi pontokba felvett témakörök, feladatokhoz kapcsoló szervek, intézmények vezetői, 

képviselői vettek részt. 

A HVB tagok (elnök, titkár) számára már jól ismert, Maraton Terra rendszerrel kapcsolatos 

információk, ismeretek folyamatosan átadása kerültek. Az MVB-HVB Maraton Terra 

gyakorlatain az együttműködés, együtt dolgozás jól működött, az információk átadása megfelelő. 

A járási hivatalnak a Maraton jelentés-online modul frissített verziói folyamatosan átadásra 

kerülnek.   

 

Honvédelmi gyakorlat 

 

A Bódva völgyi, a Kazinc, az Acél, és Gömör járási mentőcsoportok honvédelmi felkészítése és 

megújító nemzeti minősítő gyakorlatára Szendrőben került sor 2018.október 11.-én.  
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Ezen gyakorlat alkalmával a Bódva patak depónia magasítása történt meg 250 méteres 

szakaszon. 

 

 

 

A depónia drónnal történő felmérése is megtörtént. 

 

 

Szalonnán, a Bódva hídnál a töltés földdel való befedése történt meg. 
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Ifjúság felkészítés 

 
Április hónapban helyi katasztrófavédelmi ifjúsági verseny került meghirdetésre. A jelentkező 

csapatok internetes versenyre való felkészítése, oktatási segédletek megküldésével megtörtént. 

Több alkalommal jártak a parancsnokságunkon különböző óvodás csoportok, amikor is 

megismerhették a tűzoltók életét, munkáját, valamint a felszereléseiket. 

 

 
 

2018. május hónapban kerül megrendezésre a Szendrői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság – 

Gyereknap apropóján – a „Nyitott szertárkapuk” és a „Nyílt Nap” rendezvény. Általános- és 

óvodás korú gyerekek a szülőkkel egyetemben megtekinthetik a tűzoltógépjárműveket és 

felszereléseket.  
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Fentieken túlmenően az év bármely szakában, előzetes egyeztetést követően, tűzoltósági 

bemutatókon és ifjúsági- és lakossági felkészítéseken vehetett részt az érdeklődő tanuló ifjúság, 

valamint a felnőtt lakosság.   

 

Közösségi szolgálat 

 
Szendrői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság középiskolákkal kötött együttműködési 

megállapodása alapján van lehetősége a diákoknak közösségi szolgálaton részt venni. A 

2018/2019-as tanévben szeptember 30-ig 2 középiskolával létesült együttműködési 

megállapodás. A Szendrői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon és a Bódvaszilasi 

Katasztrófavédelmi Őrsön rendszeresen tudjuk fogadni a tanulókat.  

A „foglalkozások” a tanulók órarendjéhez igazítva délután 14.00 órakor kezdődnek és 16.00 

óráig tartanak. A tanítási szünetek ideje alatt a foglalkozások általában délelőtt kerülnek 

megtartásra. A közösségi szolgálat koordinációjára kapcsolattartó személyként a Szendrői 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományából a műszaki biztonsági tiszt van kijelölve, aki a 

közösségi szolgálat időpontjáról tájékoztatja az iskolák kapcsolattartóit és előkészíti a közösségi 

szolgálaton részt vett tanulók részére kiállítandó igazolásokat. Mentorként a Szendrői Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokság állományából 3 fő (minden szolgálati csoport rajparancsnoka) van 

kijelölve, akik a foglalkozásokat levezetik és végzik a tevékenységgel kapcsolatos 

adminisztrációs feladatokat. 

 

Humán 
 

Szendrő HTP-ről 2018 évben 2 fő került felvételre és 2 fő került véglegesítésre. A KOK-ban a 

tűzvédelmi szervező szakon 2 fő folytatja a tanulmányait. A HTP állománya a ruhapénz és a 

cafetéria mellett, az állami ünnepek és Szent Flórián napja alkalmából az alábbi 

előresorolásokban, előléptetésekben, valamint jubileumi jutalmakban részesült.  

  

Oktatás, képzés 

 
A továbbképzés, kiképzés gerincét a készenléti szolgálatot ellátó állomány éves kiképzési terve, 

gyakorlatterve, valamint a tűzoltás vezetésére jogosultak, az ügyeletesek és a gépjárművezetők 

továbbképzési terve alkották. 

Elsődleges cél az éves kiképzési terv összeállításánál, hogy a képzés tematikája vegye 

figyelembe a helyi körülményeket, veszélyforrásokat, sajátosságokat, mint például a területi 

elhelyezkedés, földrajzi viszonyok, szélsőséges időjárási tényezők következményei. 

Fokozott figyelmet szenteljen a legújabb beavatkozási módszerek, eszközök megismerésének, 

valamint kiemelt területként foglalkozzon a központi, illetve területi szervek által kiadott 

intézkedésekkel. 

A tűzesetek, műszaki mentések felszámolását végző állomány elméleti és gyakorlati 

ismereteinek szinten tartása, bővítése mellett hangsúlyos terület volt a megfelelő fizikai 

állóképesség megszerzése. 

Az éves kiképzési terv meghatározta, hogy naponta, hetente mennyi óraszámot kell kötelező 

jelleggel az elméleti és a gyakorlati képzésre fordítani, de lehetőséget biztosít további 

foglalkozások megtartására is. 

A helyismereti foglalkozásokat és a szituációs begyakorló gyakorlatokat minden esetben 

megtartottuk, az ütemezés szerinti létesítményben, biztosítva ezzel a készenléti szolgálatot ellátó 

állomány helyismereti készségének fejlesztését, elősegítve ezzel a biztonságosabb és 

hatékonyabb munkavégzést. 
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2018-ban 6 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot tartottunk, melyből 3 nappali, 3 éjszakait 

gyakorlat volt. Mindhárom szolgálati csoport 12 helyismereti és 4 szituációs begyakorló 

gyakorlaton vett részt. A személyi állomány beriasztására berendelési terv alapján 1 alkalommal 

került sor. A gyakorlatok során az állomány a kapott szerelési feladatot jó szinten hajtotta végre. 

Az elméleti foglalkozásokon és a szerelési gyakorlatokon szerzett ismereteket megfelelően 

alkalmazták a gyakorlatok során, s ezek tapasztalatait a további munkavégzés alkalmával 

hasznosították.  

Szendrő HTP 2018 évben szakmai napokat szervezett külső előadókkal, gyakorlatokkal 

kombinálva.  

 

2018.január: Jégről mentési gyakorlat, Rakacai Víztározó. 

 

 

 

 

2018. február: Erdő és vegetációtűz oltás lehetőségei Szendrő HTP működési területén, Szendrő. 

2018. március: Mezőgazdaság erőgépek tüzeinek oltása, Szendrő. 
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2018. április: A motoros láncfűrésszel végzett beavatkozások szabályai és favágási gyakorlat, 

VKGYB. 

2018. május: Autóbuszok tüzeinek jellemzői és oltásuk sajátosságai, Szendrő. 

2018. június: Kisgépek használatával kombinált beavatkozások, VKGYB. 

2018. július: Kishajóval történő beavatkozás a katasztrófavédelemnél, Rakacai víztározó. 

2018. augusztus: Élet, ön és tárgymentés lehetőségei és eszközei és gyakorlati használata, 

Szendrő. 

2018. szeptember: Aratási gépek tüzeinek oltása, Szendrő. 

 

 

 

A képzési tematikában jelentős szerepet kap a beavatkozói állomány fizikai állóképességének 

szinten tartása és fejlesztése, aminek fokozott jelentősége van az árvíz, a hosszantartó szárazfű- 

erdő- vegetációtüzek, lakóháztüzek, műszaki mentések felszámolása, de a mindennapi 

munkavégzés során is. Ez irányú felkészülés eredményességét hivatott elősegíteni a 

továbbképzési tervben szereplő, kötelező sportfoglalkozás, valamint a városi és megyei szintű 

tűzoltósport és sportrendezvényeken való részvétel. 

A személyi állomány kiképzésének, továbbképzésének színvonala, minősége az értékelt 

időszakban megfelelt a szakmai elvárásoknak. 

Az állomány a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és az Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

által szervezett hatósági és szakmai továbbképzéseken részt vett, a szükséges ismereteket 

elsajátította. A BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (BM KOK) által indított 

szaktanfolyamokra és az alapfokú gépjármű vezetéstechnikai képzésre az igényeknek 

megfelelően folyamatosan iskoláztuk be dolgozóinkat. Az újonc gépjárművezető kollégák 

szintén részt vettek az alapfokú gépjármű vezetéstechnikai képzésen. 3 fő gépjárművezető került 

kinevezésre. 
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Ellenőrzések 

 
Nagy hangsúlyt fektetünk az állomány folyamatos ellenőrzésére. 2018-ban szolgálatváltás 

ellenőrzés 67 alkalommal, készenléti szolgálat ellenőrzés 32 alkalommal, gyakorlatok 

ellenőrzése 37 alkalommal, szemlék végrehajtása 12 alkalommal történt meg. Tudásszint 

ellenőrzés 220 került végrehajtásra.    

 

Alkalmassági vizsgálat 

 
Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai 

alkalmasságáról, közalkalmazotti és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a 

szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról 

szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelettel szabályozott foglalkozás-

egészségügyi orvosi vizsgálatokat a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Területi Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központ orvosa 

végezte 2018  október és november hónapban.  

1 fő nem tudott az részt venni a vizsgálaton, tartós betegség miatt, de a 2019 évben pótolta 

Az időszakos orvosi felülvizsgálatot követően az állomány fizikai állapotfelmérését elvégeztük.  

Az OKF pszichológiai csoportjánál az igényeknek megfelelően folyamatosan vizsgáztak a 

gépjárművezető kollégáink.  

Gépjármű üzemeltetés 

 
A Szendrői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság használatában 2 db gépjárműfecskendő (ebből 1 

db a Bódvaszilasi Katasztrófavédelmi Őrs használatában), 1 db vízszállító gépjármű, 1 db 

erdőtüzes gépjármű, 1 db ügyintéző gépjármű, 1 db utánfutó és 1 db kishajó üzemel. A Szilas I-

ként korábban szolgálatot teljesítő MB RB 2000-es gépjárműfecskendő 2018-ban átadásra került 

a BM OKF részére.   

A Renault MIDLUM HEROS AQUADUX X-2000-es gépjárműfecskendőt 2013. április 

hónapban vehettük át a BM Heros Zrt budapesti telephelyén, mely Szendrő HTP I-es szereként 

teljesít szolgálatot. Bódvaszilas KVŐ I-es szere 2017. áprilisában lecserélésre került, vadonatúj 

R16 gépjárműfecskendő szolgálja a térség tűzvédelmét. A gépjárművek üzemeltetéséhez a 

tűzoltó munkavállalók megszerezték a szükséges tűzoltó technikai jogosultságot, a rendszerbe 

állításuk megtörtént. 

A gépjárművek üzemeltetése során nagy figyelmet fordítunk a BM OKF Főigazgatója és a B-A-

Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatójának gépjármű üzemeltetésére vonatkozó 

intézkedéseiben, valamint az Igazgatóság egyéb gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos 

utasításaiban foglaltak maradéktalan betartására és végrehajtására. Az intézkedésekben foglaltak 

a személyi állomány részére ismertetésre kerültek. 

Különös gondot fordítunk a 2012. évben bevezetett új menetlevelek vezetésére, azok vezetését 

folyamatosan ellenőrizzük. A menetlevelek vezetéséről oktatást tartottunk a gépkocsivezetők 

részére, mely során ismertettük az Igazgatóság által megküldött menetlevél vezetésére vonatkozó 

tudnivalókat.   

A gépjárművek heti karbantartásait a tűzoltó gépjárművek és az ügyintéző gépjármű esetében 

hétfői napokon hajtjuk végre. Minden gépjárművön negyedévente elvégeztetjük a szükséges 

szemlék végrehajtását. 

A karbantartások és szemlék végrehajtását szúrópróbaszerűen alkalmanként ellenőrizzük.  

Az elvégzett karbantartások és szemlék, valamint azok ellenőrzésének dokumentálása az 

intézkedésekben foglaltak alapján megtörténnek. Gépjárműveink műszaki vizsgáztatása az 
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esedékesség időpontjában végrehajtásra került. Gépjárműfecskendőink, és a vízszállító gépjármű 

felülvizsgálatát a szabályozásoknak megfelelő időszakonként elvégeztetjük. 

Gépjárműveink meghibásodása esetén a javításokat a Megyei Igazgatóság engedélyének 

birtokában javíttatjuk, a javítást a BM Heros Zrt. műhelyében végeztetjük el. A szükséges 

javítások esetében minden esetben egyeztetünk a Megyei Igazgatóság műszaki 

osztályvezetőjével. A gépjárművek havi és negyedéves üzemanyag elszámolását minden esetben 

határidőre elvégeztük, az azzal kapcsolatos dokumentációkat az Igazgatóság részére leadtuk. 

Gépjárművezetőink a gépjármű vezetéséhez, kezeléséhez jogosító érvényes dokumentumokkal 

(vezetői engedély, PÁV vizsga) rendelkeznek, a szükséges engedélyek megszerzése, képzéseken 

való részvétel folyamatos. A dokumentumok érvényességét folyamatosan figyelemmel kísérjük.  

A gépjárművekkel kapcsolatos Megyei Igazgatóság által kért adatszolgáltatásoknak minden 

esetben határidőre eleget tettünk. 

A parancsnokságunk ügyintéző gépjárműve (Fiat Linea) kiegészítve az erdőtüzes gépjárművel 

(Ford Ranger) már el tudja látni hatékonyan parancsnokságunk feladatait. A 

parancsnokságunkon lévő kishajó szállítását működési területünkön kívülre meg tudjuk oldani az 

erdőtüzes gépjárművel.  

 

Műszaki tevékenység 
 

Az intézmény üzemeltetésében lévő felülvizsgálatra kötelezett eszközeinek időszakos 

felülvizsgálata időben, időarányosan végrehajtásra került. Az időszakos felülvizsgálatok 

elvégzésére a Megyei Igazgatóság engedélyének birtokában intézkedünk. A légzésvédelmi 

eszközeink közül a légző álarcok szerre málházásnak folyamata 2018-ban végrehajtásra került  

A szerekre, az azokon beosztásban lévők számával egyező számban felkerültek az álarcok, 

valamint 3x-os tartalék áll rendelkezésre azok cseréjére mind a HTP, mind a KVÖ tekintetében.  

A fennmaradó légzésvédelmi keretálarcokat, valamint 5db Drager hordkeretet átadtunk a Megyei 

Igazgatóság Műszaki Osztályának. A használat után leadott állarcokat az Megyei Igazgatóságon 

cseréljük.  

 

A nyomáscsökkentők, tüdő automaták éves felülvizsgálata megtörtént.  

Éves felülvizsgálatot végeztettünk el a feszítő-vágó, az emelőpárnák, a légzsák leszorító 

felszerelések, a gázvédőruhák, kézi tűzoltó készülékek, a START készenléti rendszer, az egyéb 

kisgépek (láncfűrészek, gyorsdarabolók, szivattyúk, áramfejlesztők) vonatkozásában. A terhelési 

próbára kötelezett eszközeink esetében a terhelési próbákat elvégeztük, a terhelési próbák 

elvégzéséről a jegyzőkönyveket elkészítettük. 

A parancsnokság és az őrs megfelelő mennyiségű és állapotú EDR kézi és stabil rádióval 

rendelkezik, minden gépjárműbe épített rádió és kézi rádió üzemképes. A 22 db EDR kézi rádió 

teljeskörűen lecserélésre került 2017. decemberében A híradóközpont műszaki felszereltsége és 

ellátottsága megfelelő, a feladatok ellátásához alkalmas, kötelező fejlesztése-bővítése megtörtént 

az évben. 

 

Informatikai felszereltség, tevékenység 

 
A HTP és őrs vonatkozásában az informatikai ellátottság megoldott, az állomány ügyfélkapus 

elérhetőségének teljesítéséhez az informatikai feltételeket biztosítottuk, valamint a képzési 

feltételek biztosításához átvett számítógépet beüzemeltük.  

A képzés során használt kivetítő eszköz használt vászon elhasználódott, tönkre ment. A 

parancsnok, a szolgálatparancsnok és a műszaki biztonsági tiszt használatában lévő 

számítógépek egy-egy munkafolyamat során gyakorta lefagynak, cseréjük szükséges. 
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A ROBOTZSARU elektronikus ügyiratkezelő rendszert alkalmaztuk 2018. évben, az irataink 

kezelése naprakész. 

 

.Munkavédelmi tevékenység 
 

A munkavédelmi feladatokat a műszaki-biztonsági tiszt látja el. A feladatai ellátásához az BM 

OKF által szervezett egészségvédelmi megbízott képzésen részt vett. 

2018-ban szolgálati baleset nem volt a parancsnokságunkon.  Az intézmény rendelkezik 

érvényes épület érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálattal, valamint erősáramú villamos 

berendezések érintésvédelmi felülvizsgálatával. Az elektromos kisgépeink, berendezéseink éves 

érintésvédelmi felülvizsgálatát elvégeztettük. Esetenként szúrópróbaszerűen alkoholszondás 

ellenőrzést végeztünk, amelynek eredménye minden esetben negatívnak bizonyult.  

 

Tűzoltó laktanya 

 

2018-ban folytatódtak a laktanyában felújítások. A bejárati kapu cserélje megtörtént, a kor 

követelményeinek megfelelően, már elektromos működésű kapu lett beszerelve.  

 

 

A szertárkapuk is elektromos vezérlésű, szigetelt alumínium szertárkapukra lettek cserélve. 
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A laktanyában újabb 12 db nyílászáró ablak cseréje történt meg, ezzel elmondható, hogy a külső 

nyílászáróink már mind műanyag nyílászárók A fűtési rendszer is részben korszerűsödött, a 

minden helységben lecserélésre kerültek a radiátorok, valamint az épület fűtését ellátó 2 

gázüzemű kazánból 1 korszerűbbre cserélése történt meg.  

A HTP emeletén 2 WC helység fali és aljzat burkolata, vízi-gépészete teljesen felújításra került, 

valamint a rendelkezésre álló térből egy teljesen új, külön zárható mosdóhelység került 

kialakításra. Az emeleten 17 négyzetméternyi közlekedő helység teljes padlóburkolata felújításra 

került. A szertárban a vízszállító szerállásban lévő szerelőakna felújításra került, új betonaljzatot 

valamint új fedőburkolatot kapott.  
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A Vízi Kiképző és Gyakorló Bázisban a beázások után, födém és oldalfalról részben elvált 

vakolat és festékréteg bejavításra került az épület minden helységében, valamint egy tisztasági 

festést követően 2 db ablak cseréje valósult meg.  

 

 

Sportesemények 

 
Az év elején tűzoltóink az OKF valamint a BM által szervezett sí illetve snowboard versenyeken 

vettek részt  Horgászaink több versenyen is sikeresen szerepeltek.  Szeptemberben a 

parancsnokságunk 4 fővel képviselte magát az évente megrendezésre kerülő lépcsőfutó 

versenyen.  Októberben 3 fő erősítette a B-A-Z megyei atlétikai csapatot, amely végül első 

helyen végzett az országos megmérettetésen. Decemberben hagyományteremtően megrendezésre 

került a házi asztalitenisz bajnokságunk. Folyamatos sportfoglalkozások keretein az állomány az 

év folyamán rendszeresen fejleszti erőnlétét, melynek eredménye, hogy az éves fizikai 

felmérésen számos kitűnő eredménye mellett teljesítette a korosztályi feltételeket. 

 

Értékelés 
 

A 2019 év is nagy kihívást jelentett a HTP minden egyes dolgozójának. A fiatal állomány 

ellenére is, magas szinten hajtottuk végre az elvárt és előírt feladatainkat.  Az elvégzett munkánk 

során a társszervekkel és más szervezetekkel, önkormányzatokkal, intézményekkel, felügyeleti 

szervekkel, civil szervezetekkel törekedtünk a jó együttműködésre.  

Az elődökhöz méltóan szerepeltünk a különböző szakmai és sport versenyeken. A működési 

területünkön található önkormányzatokkal, önkéntes tűzoltó egyesületekkel jó kapcsolatot 

tartottunk fenn, melyre a következő években is törekedni fogunk.  

A személyi állomány példamutató munkájára, támogatására továbbra is szükségünk lesz a 

következő évben és években is.  
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3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Központi orvosi ügyelet 2019. évi további működtetéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely 
szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja azzal a módosítással, 
hogy Abod lakosságszáma, amely kimaradt a határozati javaslatból, kerüljön be a 217 
fő. Az előterjesztés mellett van egy táblázat, ebben az egyes településekre vonatkozó 
lakosságszám szerepel, Abod lakosságszáma 217 fő. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a módosítással egyetért, ennek megfelelően a 
módosító javaslatot szavazásra bocsátja, mely szerint a 2./ pontba kerüljön be a a 217 
fős lakosságszám. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot - 3 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a 
módosítással együtt szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot, a módosítóssal együtt - 3 fő képviselő döntéshozatalban 
való részvételével - 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
   

 
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

                      34/2019.(VI.18.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy:  Központi orvosi ügyelet 2019. évi további 
működtetéséről 

 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testület 
(továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a „Központi 
orvosi ügyelet 2019. évi további működtetéséről” szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Képviselő-testület megtárgyalta és megismerte a 

polgármester tájékoztatását a központi orvosi ügyelet 
feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárás állásáról. 
 



 
30 

2. Képviselő-testület a központi orvosi ügyeleti feladat 
ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás díjának az 
edelényi székhellyel működő központi orvosi ügyelethez 
tartozó települések 2018. január 1. napján érvényes 
lakosságszámának figyelembevételével kiszámított 
hozzájárulás megfizetését vállalja. 
A számítás módja: település lakosságszáma/edelényi 
székhellyel működő központi orvosi ügyelethez tartozó 
települések összes lakosságszáma 217 fő bruttó 1.270.000 
Ft.  

Határidő:   2019.06.30. 
Felelős:  polgármester 
Értesül:  Osztályok, Eü. szolgáltató 

 

 

4./ Napirendi pont tárgya: 
 
2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely 
szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – 
szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:   

 
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

35/2019.(VI.18.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy:  2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatási pályázat benyújtásáról 

 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási 
pályázatának benyújtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatok számára meghirdetett 2019. évi lakossági víz- 
és csatornaszolgáltatás támogatására c. kiírásra történő 
támogatási igény benyújtását a szolgáltatás magas önköltsége 
miatt jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére, a pályázat benyújtására, és 
nyertes pályázat esetén a támogatás felhasználásához 
kapcsolódó kötelezettségvállalás megtételére. 

Határidő: 2019. július 1., és nyertes pályázat  
               esetén 2019.10.31. 
Felelős: polgármester 
Értesül: ÉRV Zrt., osztályok 

 
 
 
 
 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel további hozzászólás, javaslat nem 
hangzott el - megköszönte a Képviselő-testület megjelenését és az ülést bezárta.  
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Ambrusics Tibor  Rescsánszki Bertalanné 
      aljegyző    polgármester 
 

 


