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6922 F61de k, Szent LgszN6 t@ i,,(62) 524-092 fax: (62) 524-090,  : fb/Weak@fo/ eakohu

MEGHiVO

AP@ Ogyi6s K6zb÷ erz [B[zottsAg Ol @t
2022.  pr[[ls 25. (h tf6) t7°00 6riga %sszeh[vom°

A P6nzOgyi 6s K6zbeszerz@si Bizotts8g Ot6s6re ez0ton tisztelettel meghivom°
Az 01@s hety÷° KOzs6ghiza

1. Az OnkormAnyzat 2021. @vi kblts@gvet@si rendelet@nek m6dosft sa
2. Kocs r Merc bdesz, 6922 ©f61deAk, D6zsa Gy. u. 2. smim alatti lakos k6relme,

F61de ik, Gagarin u. 7. sz. Fsz.!2. alatti ingattan b@rbeadas ra
3. Tula]donosi hozzA]Arutas lmotya GyOrgyn@ 6922 FOlde k, Tancsics M. utca 25.

sz im alatti lakos r6sz@re a tulajdon&ban I@v6 6922 F61de k, Fecske utca 17.
smim alatti ingattan ei6tt megl@v6 nyflt v[zelvezet6  rok zA tA t@tei@hez

4. Tulajdonosi hozmi]arul s Schneider J nosn  6922 FOtdeak, Fecske utca 22.
sz m alatti lakos r@sz@re a tulajdonAban l@v6 ingattan el6tt megl@v6 nyfit
vfzelvezet   rok zgAt9 t@tel@hez

5. Tuiajdonosi hozz j rutis az MVM F6gaz FOldgSzh&16zati Kft. r@sz@re a
FOtde k belter0let 598 hrsz=O ingattant eliot6 f61dg z leSgaz6 vezet@k
ki@pft@s@re

6. Tutajdonosi hozz jSrut s a Korrekt-EpOletenergetika Kft. r@sz@re FOldeak
beiter01et 1259 hrsz-O ingatlant elt t6 f61dgAz le gaz6 vezet k ki6p[t@s re

7. ,,TOP Plusz 1.2.3-21 0,Belter01eti utak fejleszt@se" projekt p ty&zati ig@ny
benydjtasa t rgy0 70/2022. (t1!.23.) Kt. hatArozat m6dosftAsa

Meg]elenes@re felt@tlenOl szimftok!

F61de8k, 2022.  pdlis 22.
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6922 FOide k, Szent Laszl6 ter 1 .,(62) 524-092 fax (62) 524-090,  : Mtdoak@M/doak.hu

ME®HiV6

UgyreHdi Bizotts8g @l@s@t
2022.  prilis 25. (h@tf@ 17.00 6rata 6sszehfvomo

Az 0gyrendi Bizotts&g Ol@s@re ezOton tiszteJettel megh vomo
l@s hely÷° K6zs6gh za

1o Az Onkorm nyzat 2021o 6vi k61ts@gvet@si rendelet@nek m6dositAsa
2. Az Onkormanyzat Szervezeti @s M k6d6si SzabglyzatAnak m6dosit sa
3o F61deAk K6zs6g6£ K6zalapitvAny Alapft6 okiratanak m6dositAsa
4. KocsAr Merc@desz, 6922 OfOldeak, D6zsa Gyo u. 2. szAm alatti lakos

k6relme, F61de k, Gagarin u o 7. sz. Fsz°t2o atatti ingatlan b@rbead s ra
Csatlakoz s ,,A legszebb konyhakeRek" orsz gos programhoz

Megielen6s6re felt6tlen81 szamitok!

F61deSko 2022° 8prilis 22° .......   , '   ........     .................

Ti telett÷lo      s   ......  ,< ,  ....
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F61d k k6zs@g Po g rmester@t61

MEGHiV6

F6Mde9k k6zs@g K@pvisel6otestOlet@nek =  ÷ndes, ny tt = Ql@s@t
2022°  pdlis 27. (sze da) 17.00 6F a

6sszehivom.

A K6pvisel6otestQlet Q!6sSre ezOton tisztetettet megh vom°
Az 81@s bevy÷° K6zs6gh za
A K6pvise164estQiet Ol6se nyi v nos°

Napirend:

1 o/Za  O!e'si e!6terjeszt6sek

2o/ Polg rmested t ]6koztat6 az e16z6 Ot6s 6ta t6A6nt fontosabb esem6nyekr61,
tgrgyalasokr6!

ElSad6: polgbrmester

3o/Besz mol6 a telepQl6s k6zbiztons ganak helyzet6r6t
E/Sad6: renddrkap## n y

4./El6ter}eszt6sek

5o/Interpell ci6k, k6rd@sek

6./Egyebek

FOlde k, 2022.  prilis 20,

Tisztglette o

bor
poig rmester

: 6922 F6tdeak, Szent Laszl6 t@r I.
(62) 524°092 ,'  (62)524°090 ': = : foldeak@foldeak.hu



FSlde&k k s g Polg rmester t6 

MELLI KLET
A egh v64JE St÷ ÷ t sekpo t Hak   z et  sa

1, Az Onkorm nyzat 2021.6vi k61ts6gvet6si rendelet6nek m6dosit sa
2, Az Onkorm nyzat Szervezeti 6s ML k6d6si Szab&iyzat&nak m6dosit sa
3, Csongr d-Csan&d Megyei Katasztr6fav6detmi Kirendelts6g 2021. 6vre

vonatkoz6 besz,Cmol6ja
4, F61de&k K6zs6g6R K6zalapitv ny Atapit6 okirat nak m6dosit sa

Kocs r Merc6desz, 6922 Of61degk, D6zsa Gyo u o 2. sz m alatti lakos
k6relme, F61de k, Gagarin uo 7. sz° Fszo/2. alatti ingatlan b6rbeadas ra
Tulajdonosi hozz jarul s lmotya GyOrgyn6 6922 FOlde k, T ncsics Mo
utca 25. sz m alatti takos r6sz6re a tula]don ban 16v6 6922 FOldeak,
Fecske utca 17. sz m atatti ingatlan el6tt meglSv6 nyilt vizeivezet6 8rok
za t  t tel hez

7. Tulaidonosi hozzai rul s Schneider J nosn  6922 F61deak, Fecske utca
22. sz m alatti lakos r sz re a tulajdon&ban l v6 ingatlan el6tt megiSv6
nyflt vizelvezet6 &rok z&At& t@tel6hez

8o Tulajdonosi hozz j rul&s az MVM F6gAz FOldg&zhal6zati Kft° r6sz@re a
F6tde k betterQlet 598 hrszoO ingatlant ell&t6 f61dg&z te&gaz6 vezetek
ki@pit@s@re

9, Tulajdonosi hozz iarul s a Korrektoj£pOletenergetika Kft. r@sz@re F61deak
belterQiet 1259 hrszoO ingatlant ellat6 f61dgAz le gaz6 vezet6k ki6pit6s6re

10o Csatlakoz s ,,A legszebb konyhakertek" orszagos programhoz
!lo,,TOP_Plusz 1o2o3o21 ,,BelterOleti utak fe]leszt@se" pro)ekt p tyAzati igSny

benyO]tAsa tAFgyQ 70/2022. (1!1.23o) Kto hat&rozat m6dositgsa

:L

" 6922 F61de k, Szent L&szI6 t6r 1.
a" (62) 524-092 ,  (62) 524=090 i . foldeak@fotdeak°hu
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Rto ooF6 d W T  y: PotgSrmested t9j6koztat6 az e 6z6 @16s 6ta
t6R6nt fontosabb esem6nyek 6 , tSrgyal sokr6 

F6tde k6zs4g K@pvise164÷st@tet÷

Ti telt Kipviseli4÷st@let!

A 22° mS cius  ÷ndes @  6ta az a Sbbi fontosabb ÷sem@Hy t6 4Ht÷R:

22°@3°25° Mak6i TV forgatSsSn vettem  6szt F6 deSkon

22°@4°@5° H6dmez6vasarhe yoF61deak k6z6tti ker6kp rOt megva 6sita val kapcsolatos
megbesz616sen vettem  ° szt

22o@4ot2o A T MA szevvezesSben Kiste eken egy  p 6 vizta o t tekintettOnk meg a
v sztvev6kke 

T szte t K4pvise 64÷st@ et 

K@em  hogy a ta] koztat6t vitassa meg  s az atabbi hata ozati javashtet fogadia e °

HATAROZAT  3AVASLAT

A K@ViS 6otest8 et a po garmesteri t@Skoztat6 az e16z6 OlSs 6ta t6 st
fontosabb esem nyekr61  t&gyal8sokr6  megtargyalta, azt tudomasu  veszio

8rr684Aes stkap:
o F61d k k6zs@g Po gSrmestere
o F6 d k°Of61de k k6zs@gek Jegyz6ie

F6 deSk, 2022.  prilis 22.

" 6922 F61de k, Szent L szJ6 t4r 1.
N" (62) 524=092 --" (62) 524=090  : foldeak@ %ldeak, h J



NAPJREND FEOOLAP
T rgyat s napja: 2022, 04.27°

Bes mo16 F6 deAk k6zs g k6zbiztonsAgi he yzet6rSl

Ei6ad6° Poqg rmester

En6k6sAt6: Jegyz6

V61em6nyez6 bizotts gok:

EifogadAshoz szQks6ges szavazati arAny: egyszer8 t6bbs6g

Magyarorsz&g helyi 6nkorm nyzatair61 sz686 (tov&bbiakban M6tv°) 2011. 6vi CLXXXIXo t6r 
v6ny 47.§ (1)o(2) bekezd6seire figyeUemmei.

,,47.   (1) A k6pvisel(5otest#/et akkor hatbrozatk6pes, ha az 8/&.sen az 8nkormbnyzad k6pvF
se/dknek tdbb mint a fe/e je@n van. A hat4rozatkepess6get fotyamatosan figyelemme/ kefl
kis6mL
(2) A javas/at effogad4sbhoz az egyszer# tdbbs6get ig6ny/5 javas/at eset6n a je/en /ev5 dn
kormgnyzad ktpvisddk, minSsite# tObbs6get ,;geny/5 javas/at eset6n az dnkormbnyzad k6po
dseldk tdbb mint a fel6nek /gen szavazata sztks6ges. A betd#eden 8nkorm4nyzad k6pvise 
18i he/yet a hatbrozatk6pess6g szempontjbb61 betd#dttnek kefl tek/ntenL"

T rgyalAs m6dja° nyflt Ol6s

M6tv. 48.§ (1}-(2) bekezd6sre figyetemmet.

48. § (1) A k6pvisel6otestQlet a d6nt6seit (hat rozat, rendelet) nyflt szavaz ssal hozzao

(2) A nyflt szavaz&s m6dj nak meghatarozgs&r61 a szervezeti 6s mOk6d6si szabalyzat ren

delkezik.

A napirendi pont r6vid taAatraa:

A Mak6i Rend6rkapitanysag vezet6je a!tat etektronikus 0ton megkOldOtt ,FOldeak kOzs6g
kOzbiztonsagi helyzet6r6i  a k6zbiztons g 6rdek6ben tett int6zked6sekr6! 6s az azzal kap
csolatos fetadatokr61" sz6t6 202!. 6vi besz mol6, melyet a k6pvisel6otestOlet 3o napirendi
pontjak6nt t rgyal. A beszamol6 az el6terjeszt6s mell6klet6t k6pezi.

£:



F61de R k6zs6g Polg rmester6t61

lktoszo:F61de kl      12@22.
El6ad6: T6r6k Knsztina

El6ter]eszt6s
T9rgy: Besz&mol6 F61deak k6zs6g kOzbiztonsggi

helyzet6r61

F61de k k6zs@g K6pvisel6-testQlet÷

F61de k

Tisztelt K@pvisel6-testQlet!

A Rend6rkapit&nysag vezet6je 6vente besz&mol a telepOl6sen a k6zrend, kOzbiztons&g
fenntart&sa, a mag&ntula}don, vatamint az &llampolg&rok }ogainak v6deime 6rdek6ben v69
zett es azzal kapcsolatos feladatokr6!.

A Rend6rkapitanysag vezet6je elk6szitette a 2021.6vi beszgmol6]gto
A beszamol6 az el6ter]eszt6s mel!6klet6t k6pezio

Tisztelt K@pvisel6-t÷stQlet!

A fentiek megismer6se utah az ai bbi hat&rozati javastatot terjesztem e!6 megt rgyat sra.

HATAROZATI JAVASLAT

F61degk k6zs6g Onkorm nyzat nak K6pvisel6-testOlete a F61de k k6z=
s6g k6zrend -k6zbiztons9g hetyzet6r6t sz6t6 beszamol6t megt9rgyalta 
azt elogadja.

A k6pvisel6-testQlet megk6sz6ni a rend6rs6g etmOit 6vben v6gzett
munk&]&t, tov&bbi eredm6nyes szolg&latteljesit6st kiv&no

Err61 6rtesit6st Rap:
- F61de&k k6zs6g Polg&rmestere
- F61de&k-Of61dea, k k6zs6gek ]egyz6je
- Rend6rkapit&nys&g Mak6

F61de&k, 2022. ,¢prilis 21.

&bor
polg&rmester

" 6922 F61de&k, Szent L&szl6 t6r 1.
" (62) 524°092  " (62) 524°090  : foldeak@foideak.hu



MAKOI RENDORKAPITiNYSiG
VEZETOJE
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BEsziMoLO

F lde k kt zs4g kSzbizto s gi helyzet{ 61, a kSzb z o s g 6rdek6be 
tett i t zked sekr61  s az azzal kapcsolat s feladatekr61

Cim: 6900 Mak6, Csanfid vez4r t4r 13., 6900 Mak6, P£ 1.
Telefon: 62 511-289, beltigyi tel: 33 44-21, E-mail:  i).csongrad.potice.hu



Bevezet s

A Makdi Rend6rkapitfinysfig (a tovi bbiakban: ren&Srkapkfinysitg) illet kess gi terfilete 689
km2, melyben k t vfiros - Makd, Csanfidpalota- ds tovfibN 13 telept lds ta]filhatd, a ]akossfig
szfima 6vr61  vre cs6kken, a legutdbbi n pszitmli!!i s adatai alapjfin 41 788 f6, ebb61
FNdefikon 3075 f 5.

A raindennapi munkfiban meghafiroz6 szerepet t lt be az illet kess6gi tert tet hatfir menti
fekv se, az ehhez kapcso]ddd schengeni elgfirfisoknak vald megfelel6s, emellett fo]yamatosan
r6szt vett az fi]]omfiny a megydre nehezed6 migrficids helyzet kezeldsdben is. A hfirom, nagy
forgalmat lebonyolitd hatfirfitke16helyen fdfedett jogs6rt sek kapcsfin v gze - jel emz6en
bfin igyi - mu a mellett jelem6sen megn6tt az orszfigban jogeHenesen tartdzkod6,
zOldhatfiron bejutott szemdlyekke] szembeni int zkeddsek szfima.

A rendSrkapitfinysitg 202]-ben feladatait a hatfilyos rendetkez sek a apjfin, t0rvdnyesen,
szakszerfien, a rendelkez sre id!d feltdtelrendszer maximfilis kihasznfi fisfival tetjes tetteo Az
adott idSszakra megfogatmazott helyi sajfitossfigokbd  adddd feladatok vdgrehajtfisa, valamint
a stratdgiai  szintfi, k Szponti  feladatszabfisok te es tdse  megvatdsalt. A koro mv rus
vili gji rv iny keze1 se  rdek ben szaks ges  int zked sek maradOktalana  v grehajtfisra
kert'dtek.

1. A ba figyi he yzet bemuta sa, a kgz era e i je e t m rt ke ( tsz m, 5raszSm), a
k z erile ek,  yilvS os helyek, valami t a kiemel  idege f rga m  terile ek bizto s gao

A rend6rkapitimysitg b Sn gyi he!{yzete a 2020. dvhez k@est minden tekintetben javuko A
2021.  vi kriminfi|statisztikai mutatdk az egys ges m r6szfimokra dp i 6 statisztikai rendszer
alapj n ke ]nek bemutat isra. A szS.mszaki mutatdk objektiv mddon adnak jettemzSst a
k0zs g bfinagyiokiSzbiztonsfigi he yzet r6 , azonban az itt  lSk kiSzbiztonsfig rzet t szflmos
mils szubjektiv t nyez6 is befolyfiso! :ao

A rend szeti teraleten a k6zte et  drfik sz ma a 2020.  vi 73 349 6rfird] 2021o  v vdg re
57 778 6rfira mddosu t, am/2 !%-os vfiltozfist je ent a k0zterCde i  tszfim 9%-os cs0 d en se
me]lett. A  tszfimadatok alapjfin  itlagosan 774  akos jut egy k zrendv delm  rend6rre. A
panddmia keze! s vel  sszeft gg6 intdzkeddsek r szek nt 2021. szeptember 26oig 2 f6 honvdd
eg sz tette ki folyamatosan a k6zteraleti szolgfi atot°

A k SzrendvSdelmi szolgfilat atapvet6 tev kenys g t a k zteraleti normasSrt  cselekmSnyek
visszaszor[tfisa, a takossfig szubjekt v Nztonsfigdrzet nek n vel se  rdek ben kiadott kiSzponti
int zked s  terveknek  s k6zbiztonsi@ programnak va d megfeieI s  rdek6ben kialakkort,
illetve a 24 drfis lefedetts get biztos t6 szo]gfilati formfik hatfiroztfik meg.
Az  alapfeladatok  mellett  jelent6s  feladatkdnt  jelentkezett  a  turisztikai  szezonban
lebonyolitfisra keral6 rendezvSnyek biztositfisi feladatainak, valamint a k6zponti akci6
sorozatok r szarfinyos feladatainak v grehajtfisa.

10  A regisz r t bfi cse ekm yek szfimfir ak a aku gSao

A rend6rkapitfinysfig bfinagyi eljfirfisiban a regisztrfik 6sszes bfincselekmdny szfima az et6z6
av bfizisadataihoz k pest 5,9%-kal (474---,446) csOkkent. Fi51defik k6zs gben stagnfilfis



tapasztalhatd, ugyanis a 2020 dvi 18 eset utS.n 202! dvben is 18 regisztrfik biincselekmdny
vok. (A b(intigyi statisztikai adatok az Egysdges NyomozdhatdsAgi ds Ogydszsdgi Bfiniigyi
Statisztika alapjfin ker ilnek megfillapiti sra.)

1°2o A kSz eriiletea elk{Sve e  regisz rfiR baacselekm ayek sz5mfinak alakulaisao

A k0zterileten elk0vetett bfincsetekmdnyek szfima alapvet6en be%lyfisolja a k0zsdgben d16
polgiu'ok szubjektiv k Szbiztonsi gdrzetdt, egyben jdl mia6siti a telepilds k0zbiztonsfigi
hdyzetdt. E b{incselekmdnyek szAmfiban cs Skkends vok tapasztalhatd 2020-hoz kdpest

1,3o A regisztrfilt b£ncselekm6 yek 100 000 lakosra vetitett arg ya, vgl ozgsa°

Az etmiAt dvekhez hasonldan az drtdkek id6szakban is mdrsdk!6diStt a rend6rkapitfiaysdg
it!etdkessdgi ter aletdn rend6ri elj£ritsban regisztrfilt szfizezer lakosra vetitet  b{incsdekmdnyek
szAma (1127--+   085), ezfiltal a bfint' gyi flert6zOt sdg mdrsdkl6diStto

1..4° A telepi! s terilet&a regisztrgl  MemeRe  kezek bfiacseteks yek szg s gaak
alak ! gSao

A kiemeken kezelt b{incselekmdnyek hat rozzfik meg a bfinildOz6 munka irfinyAnak t kuszi t.
Az e kOrbe vont tizenndgy bincselekmdny adatai atapjfin az e mi lt 4vtizedben jelent6s
csOkkends mutatkozott a rend6rkapit£nysfigon, mely tendencia 2021-ben is folymtddo ,
FOMefik kiSzsdgben azonba  a e!k0vetett 4s kiemeken kezek regisztrfilt bfincselekmdnyek
szfimadatai nOvekedtek (!---+6).

1,5, A kieme] e  kezett biscselekra6 yek kSr6a Mv£1 fo osabb b£ cselekm6 yek
sz veges 6rt kel se°

A tel eptilds illetdkessdgi ter{iletdn a regisztrfik b{incsellekmdwek szfimfinak alakulAsfit 5 dyes
viszowiatban vizsg lva 0sszessdgdben cs0kkends figyelhet6 meg. Ez a tendencia kisebb
rdszben a bfinmegd6zdsi tevdkenysdg,  agyobb rdszben pedig a k0ztertileti jelerAdt  valamint
a bQni!dOzdsi munka hatdkonysfigfiaak eredmdnyeo

A vagyon elleai cselekm@ yek igen atacsow szfimbm  jeleatek meg az d dkek dvben.

A vagyon eHeni bfincsdekmdnyek tekintetdben az online elk6vete  csa lfisok szfimfinak
nOvekeddsdre [ehet szfimitani, mire! egyszer ien, kis befektetdssel ds ,,biztonsfigosan''- a
sdrtettd tiSrtdn6 talfilkozfis ndl l - lehet rmgy haszonra szert termi.

Rend6ri eljfirfisban regisztrfik bfincseleMndnyek
szfima a 2017-2021. dvi ENvOBS* adatok alapjim
1° ember l s

2° testi s4rt s
sdlyos tesfi sdrtds

3. Mskorfi vesz{lyeztet{se

20!7 201.8

1

2019    2020    2021   !

1
.....  ------4



A bfin Jgyek nyomozi sfi : ds a vizsgfilatfit a bfinggyi szo gfilati fig v gezte, melyet a kiSrzeti
megbizo ak egyes nyomozati cselekmdnyek, adatgy Sj 6sek v<Sgrehajtfisgvat segitettdko A
szo[gfilati figak {Ssszehangok tev6kenys6ge a woraozfisok id6szerfis6g6hez hat6konyaa j ruk
hozzfi. A bfinfigyi hdyzet fo yamatosan javuk, a fokozort kiSzter leti jelen!6t bizmsitfisa  s a
biint ldi3z6  tevdkenys6g egya esen megfdel6 fillapotot eredmdwezett. A bfincse ekm nyek
megd6z6sdben 6s felderi :e;s6ben a k6ztertile>figye!6 kamerfik is pdtolhatat an segits6get
w@ottak.

,6o Esefiegese  a terfi eti, H e e a heU k{}zbizto sSg szempo tjSb6  kieme t  rdek Sd4st
Mv R6 bfi cse e  y  yomoz s va  5sszefagg 5 = szem yes adatot  em tarta mazd =

yHvfi aos i Nrm cfidk r vid  sszef glal Sao

K6z6rdekl6ddsre adhat okoL hogy 202 i. dvben egy intemetes tfirskeres6 olda on ismeretten
elk6vet6 felve e a kapcsdatot a feljdent6vel, maid k{Svetelte t6 e, bogy egy fittala megadott
szfimlaszfimra utaljon 20.000 Ft.-or, vagy az oldalon ta filhatd f nyk pdt djuttatja csalfidj inak 
A sz tesk6rfi womoz is sorfin az elk6vet5 beazonositfisfit k6vet6en, gyanfisitottk6nt lett
kihaHgatva, aki a terh6re r6t  csdekm6w elki3vet6s6t elismerte.



2° A bg g d z6  u ka @t ke se°

2olo A  yomozfiseredm4nyess g  m tatd alakulgsa°

A befejezett nyomozitsok tekintet4ben megfillapithat6, hogy a rend6ri djfirfisban regisztrfilt
0sszes bfincselekm4ny womozi s-eredm4wessdge jelent6sen n6tt (78,7%-r6t 87J%-ra), mdy
adat orszi gos fitlag fele i.

202° A k ztergl e en e k vetet , regisztr  bgncse ekm4 yek  yomoz seredm4nyess gi

utatdjao

A fenti Osszesitett adaton bet l kiemek figydmet 4rdemel a Makdi Rend6rkapit inysSg
iHetdkess4gi  tert'flet4n,  armak  k0zteratetein  dkOvetett  bfincsele 4nyek  nyomozi s
eredm4wess4gi mutatdja, melly a 2020-as 4vhez k4pest 87,6%-r61 95,7%-ra emdkedetto

2°3°  A  rend rkapitg ys g  e j rfisaiba   regisz rfi t,  egyes
bgw:seM< yek  yomozgseredm yess4g  m tatdjfi ak a aku fisa°

kieme e   kezeR

A fk. :,ti muta/dknak megf'elel6en a kiemeken kezelt elk0vete  bfincselekmdnyek nyomozfis
eredmdnyess4ge is n6tt (68,6%--+74,6%) az d6z6 dvhez kdpest. Az egyes, a lakossitg
szubjekfiv k0zbiztons ig4rzet4t kifejeze en 4tint6 kiemelten kezelt bfincsdekmdnyek k0zCfl a
lopi s bfincsele 4wek (a betOrdses lopi sokkal egyOtt) felderit4si eredm4nyess4ge 56,4%, a
laki sbetOrds bfincselekm4nyek felder t4si eredm4nyess4ge 55,2 % m tatdt 4rt d.

Az eredm4nyess4g egy k fontos matatdja  hogy a vizsgfi t btintet6t gyek kOz0  hAny esetben
sikeri  v idjavasla al tovi bNtani az %yet az agy4szsdg r4sz4re. A rend6rkapitfinys ig a 2021.
4vben 353 %yben vfidemel4si javaslatta   jezte be a nyomozfist, mdy a 2020. 4vhez k4pest
(314) szint4n pozitiv vSltoz is.

3o, A ¢ ajdo  eRe i szab ys4rt4sekkd kapcsdatos tapaszta a ok, adatoko

Az 4ndkdt 4vben a rend6rkapitSnysfig il etdkessdgi ter letdn elkOvetett tulajdo  el e- i
szabiflys4n4si agyek, d6k4szit6 djfirSsok szfimimak cs01d<e 6 tendencifija figydhet6 meg
(83---,7t), a fdderitdsi m tat6 44.44% volt.
Ezen %ycsoporton bet C l a  opS ssal dkOvete  (boN lopfisok n4 k[ l) tulajdo  elleni
szabfilys4rt4sek eset4ben az d6k4szit6 djfirfisok fdderit4si rrmtatdja 51% vok. Szabfilysdrt4si
6rizet ekende14sdre 2 esetben ker@ sor, mellyd egyidejfileg a K0zrendv4ddm  Osztfily
kezdem4nyezte a gyorsitott elji rfis tefo ytati sfit is.

A mlajdon elleni szabfilys4rtdsek atakulfisa a tdep01dsen:

i       Tu a do   e esgab ys rt4s
Lopfis 

Csal s _

2020. @beu
2

0

0

202  . 4vbe 
1

1

0

A 202 t. evben a telep0 dsen elkOvete  cselekandny kapcsfin 2 esetben indult szab ysdn4si
el6kdszit6 e0itrfis tutajdon elleni szab lys4rtds miatt.



Figye[emre mdlt6 eredmdny, bogy a tulajdon elleni szabi@s&t6sekben a 2020 6vhez
hasont6an 2021  vben is az elk6vet6 minden esetben felkutatfisra kertilt.

A lopfissaI elktSvetett tulajdon eHeni szabi@s6rt6s esetdben egT lezfirattan fillapotban hagyott
ker6kpfirt tulajdonitort el az elk6vet6, mig a csalilssa! megvaldsitott tulajdon elleni
szabfilys6rtds estdben pedig tetefonon, egy rendezvdny megtartfisfihoz rendelt 15 db pizzfit
fiktiv cimre k6rt az elkOve,6, me tyel a pizz&ifinak k rt okozo .

Az elktSvet6k f lkutafisi ra tett int6zked6sek mindk6t esetben eredm6nnyel zfiruttak, a
szabfilys6rt6s elktSvet6s6ben beismer6 vallomfist tettek.

4. A k{Sz eked6sbizto sfigi he yzet, az abba  bek{Svetkezett vS tozgsoko

A Makdi Rend6rkapitfinysi g FtSldefikon is nagy hangsO yt fektete  a k6zleked6si szabfilyok
betar r s:?. ak ellen6rz6s&e. A teleptildsen a kOzlekedEsi szabfilyok betartfisfira irfinyu16 read6ri
intdzkeddsek sor m d6nt{ en kisebb fokO szabfilysdrt6sek dk6vet6se miatt kellett eljfirni,
metyek .iellemz6en figyelemfelhivfissal, iRletve he yszini Nrsfig kiszab isfival v gz6dtek.

A re d6rkapitfinysi g az elmi lt dvben is t6rekedett az filland6 rend6ri je enldt fenntarti sfira,
ktSzleked6si eHen6rzdseMe a k6zsdg kt' l- ds belteriilet6n egyarimt. A sdrgl6ses balesetek
visszaszoriff sa drdek6ben a k6zleked6si e len6rz sek a passziv biztonsfigi eszki3ztSk, igy a
Nztonsfigi tSv 6s a gyermektil6sek hasznfilatfira is ki,erjedtek, valamint a g pjfirmfivek veze'{6i
minden esetben alkohotszondfis et en6rz s a!fi  e ek vonva, melynek ktSsztSnhetOen a
telepaldsen alkaimazott a kohotszond s ei en6rz sek szfimgban is emelked s k{Svetkezett be.

A 2021. 6v f6 feladaai k6z{5  szerepe t a kOzleked sbiztons gi helyzet javit sa, kgli3niSs
flgyelemmel a ha filos balesete e.

FOlde ik k{Szs g i!tet6kessdgi terglet6a az d, kelt dvben 6sszesen 3 szem yi s6rti ssel jgir6
kOzOd ki3ztekeddsi baleset tOrtdnt, mely a megel6z6 6v hasonl6 id6szakfihoz k6pest (5)
csO en . A vizsgfik id6szakban nero tOrtdnt halfilos k{SzOti kOz eked6si baleset. A sOlyos
s6rti 6ses balesetek szi ma 2-r61 0-ra cs6kkent, mig a kOnn3a'i s6ri. ldsse  jfirdk6 33%-kai (2-,3)
emelkedeA.

A bMeseti okok elemzdse sorfin megfi{lap tha6  bogy tovfibbra is a mozg6 j irm6vekkel
elktSvete  kieme t szabfi ys&t sek 5.ittak az e s6 he,yen. Gyakorisfiguk sze. nt a baleseti okok
voltak: els6bbs g  jog e mulasztfisa, az abszol/ t  s a relativ sebess gtfi]ldp s.

A telept' ldsen a ktSzlekedds ellen6rzdse a f6 ds meH Skutakon rendszeres volt. A Makdi
Rend6rkapitimys ig k6zleked6srend szeti   i!!omfinya v sszat&6en ellen6rizte a k6zs6g
k{Szleked si morfi ji t, valamint a Kiszombori Rend6rOrs dolgozdi, illetve a rend6rkapitfinysfig
ji r6rei is v geztek ktSzleked si ellen6rz seket szolg lataik sorfin.

5. Ag iHegfiHs migrSei6  e yze e.

Az  6rt6kelt  id6szakban  tov bb  fokoz6dott  a  migri cids  r, yom s,  mely  jeleat6s
tObbletfeladatokat adott. Az illet6kess6gi ter 1leten tObb alkalommal kerif t felfed6sre nagyobb
16tszfim0 migrims csoport, ez leginkfibb a teleptil6sek kaltertileteire volt jellemz6. Tovitbbra is
&ezhet6 FOldefik - Ofi31defik t&s6g be  a szerb hatfirker[t6s terel6 hatfisa, mig a tert let keleti



rdsz4n a Maros foly6 vizfillfisfinak van nagy jelent6s4ge a folyamatokrao Az illegfilis
hati rgtt4p4st k0vet6 mozgi s Otvonalai Szeged, illet6teg az M43 autdpNya felhajtdk irfinyfiba
tehet6ek.

Az fillomimy heti rendszeress4ggel vett r4szt zfirfisi-kutatfisi feladatokban, vaiamint jelent6s
szfimban hajtott vdgre sajitt kezdem4nyez4sfi fettartdztatfisokat. A folyamatosan nOveked6
migritcids tev4kenys4gek hat4kony kezel4se 4rdek4ben napi szintfi egyattmfik6d4s valdsult
meg  a szomszddos  hatS.rrend4szeti  kirendeJts4gekkeL  a  polgfir6r  egyest letekke!,  a
vadfisztfirsasfigokka!, 6s a gazdak6r0kkel.

Az illet6kess4gi tert leten embercsempdsz4s tev4kenys6g is tapasztalhat6, mely felszfimolfisgra
jeient6s szfimban le  ellen6rz6- tereszt6 pont feli llitva.

1. A re d rkapitg ys g  ta  a kSzbizto s g {rdekSbe  tett
i t4zked4sek 6s az azza  kapcso atos fe adat k

A rend6:kapitfinysfig rend4szeti tevdkenysdg4t a mindenkori operativ heiyzethez igazitotL
rendszerszeml4 etO, priorit isokon a aput6 feladaw4grehajtfis jeHemezte.
Az 4rt4kek id6szakban a rend6rkapitfinysfig 24 6rfis b{inOgyi panaszfeb/dteli 4s helyszirtes,
illetve baleseti he yszine 6i szo gfilatot mfikOdtetett, valamint a jfir6ri 4s kOrzet  megbizo i
szolgfitat kombingtfisfival fo yamatos k0zteraleti je enl4tet biztositott.

2o A kSzre dvSde mi sz g i atte[ es t s gyakor atao

A rend6rkapitfinysitgon a szolgfilaparancsnok szakmai fe t gyelete meHe  teljesitette
szo[gfilatfit a kOzrendv4delmi 4s k0zleked4srend4szeti fillomfinyo
A munkfijukat koordinfi 6 Tevdkenys4g-irimyitfisi KiSzpont mfikOd4s4vel 4s az Egys4ges
Seg41yhiv6  Rendszer  (ESR-1 12)  integrfi fisfiva!  a  telep{i 4s  bfint gyi-k0zrendv4de mi
he[yzet4be m4g operativabb beavatkozfisra nyflt  ehet6s4g.

A kOzrendv4delmi tevdkenys4g 4rt4ke 4s&tek [eg%ntosabb szegmense a [ thatd rend6ri
jelenl4t volt, amely a lakossfig szubjektiv kOzbiztonsfig4rzet4nek er6sit4s4n thl, a t4nyleges
jogs4rt4sek megva dsu fisa tekintet4ben is prevemiv haff st gyakorolt.

A 2021.4vben a kOzteriileten t01t0  6rfik szfima (73.349-+57.778) cs0kken4st mutatott, ezt a
K4szenl4ti Rend6rs4g, valamint a Magyar Honv4dsdg meger6sit6 ereje kompe zfilta

A k0ztert leti intdzked6sek k6rdbe : az etfogfisok (143--, ! 85), valamint az ei6fiHitfisok szfima
(246--*274) is n6tt a 2020. 4vi 6rt4khez kdpest. Az elrendelt et6vezet4sek szfima jelent6se 
megn6tt (172+319), melyek k0zal 183 eredm4nyesen lett v4grehajtva (a sikeress4g arfinya
ezek alapjfin 57,4%).
Az e!6z6 4vihez k4pest a bt ntet6 feljelent4sek (!22-÷147), iHetve a szabfilys4rt6si
feljelent4sek szfimfiban kisebb mdrtdkii vfiltozgs k0vetkezett be (415396), mig a biztons igi
int4zked4sek szfima (1 ! 6--, ! 42) 22%-ka  emelkedett.
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Kiemeh figyeh-aet kapott az ittas vezetSk kiszfirds6ve! kapcsolatos feiadatok koncentrB_it
v grehajt sa, melynek eredm yekdm a telepabsea 2020  vhez k@es'  cs6!@ent az ittas
jfirmfivezetds bQncselekmdny e!k6vet se, a lefolymtot, int zked6sek szfima (6-+ 1)  mdy a
babsetek mege16zdse v gett tovi bbra is kiemelt fdadam bsz a rend6rs gnek.

MegfiHapitha6, bogy a k0zteraleti int zked sekben szfimszer{i cs0kken6s az elm/At dvhez
k@est a k0ztergbti 6raszfim jelent6s cs0kkendse elten@e sere mutathat6 ki.

A szolgfilat sze ezdsdt ds irfiny tfisi t befolyfisolt ik a b{inigyi 6s renddszefi adatok,
folyammok. A jebmkez6 esem nyek kezebse minden esetben megt6rt nt, melynek
hatdkoaysfigfit a kifejezette  jdnak mondhat6 11 perc alatti reagfii si id6 (riasz-tfist61 a
helysz nre @kez sig) jebzte.

3, A re de 4.aybiztosit5sok°

.,:':,.. :;¢ die;.-4s vagyonbb:';or s-£.go : w,.:,,%l,e' e :6,.,  .....  .5 ..  .....  . tOmeges megbete eddst  ...... okoz6 hmab.ljarva y

k./' vu4,.ezm@ yeinek e!hfiritisa, a ii z . ,)l'a.!"' 4.. mpoil£rok egiszsdgd' nek is diet(: : _el.. i  , -  ,¢,,fiSi

xo.,b e%eli                                              .; ) -r: ;:,, '<:.,,, ..,k,..c kilfirdctet: k.ormi yre. :=dol  ....  '

o   .           meg,< _ .[as" ..,  ii1)  ....  "   " " ;°  ........  :-   ....  " '        .,

csQklcmgek.

4.  Az  eseIlegese   bekSveikezeI   k .I szir6fa-   illeIve  vesz£lyhelyzeIIel  kapesolaIba 

v grehaj c0  re d6ri t?lada ok°

A rend@kapitfnysfig rendelkezik a kil6n!eges jogrer d id6szakiwa von.a:@oz6 tervekkel 
okmfinyokkal, ezek pontosak, naprak£szek & egym£sra  pilaek. Er esitd.s:i gyakorlat 2021.

vben nero vok.
A kapi finysigvezet6 elliAa feladatait a helyi v delmi bizoAsfigban, valamim t0bb alkalommaI,

=4-      Zjeier  vott a COVD-19 j£rvfny kezebs@e letreIo oi szakmai stfb egyeztet6 megbeszdldseim

L.

]

A koronavfrus megjete sdt kOvet6en, a veszSlyhetyzet bevezetdsdvel a kai0nteges jogrendb6i
.....  "  v  szabfllyok.beta at s ra a  nd6rs4ge  ielO tekiaddd6 korlNozfisokat  iezete  bea Kor   ....  n:,.a  ....  .................

A rend6rkapkfinys g ennek megf}bl6en v grehajtoV:a a karant6n-szabidyok megmrt sfi mk
elle 6rz s6< az drtdkelt idOszakba  Osszesen 3 075 alkalommal tO nt i!ye  ,

Avilg firvfiny mia  bevezete  vddetmi int zked sek elen6rzds t az fi!lomfiny %.iyamatosar 
v gezte, azok megszegdse miatt 151 esetben kerilt sot helysz ni Nrsfig kiszabfisfira, vatamim
97 szabfilys : si fe!jelem s k sziko            '  .....

5° A k[irzeti megbizo ti stSt sz k fett ItS s ge  s tev ke ys gak  rt ;kel se,

A kOzs£g terOlet@e rendszeresitett 1 k0rzeti megNzotti stfitusz feltOlt0ttsdge az elm ilt
.vekben mindig !00%-os volt. A k6rzeti megbizott szem£1y£ben 2021 £vben vfiltozfis t6 £ .<

a kOrzeti megb[zotti feladatok ellfitfisfival T0r6k Tamfis r.t6rm leI megbizva.
A kOrzeti megNzo i kOrzetek terilete, lakossi g szfima, armak folyamatos vfiltozfisa  s
Osszet@ele:, kiemett objektumai nagyba  kilOnb0zn.ek egymfist61.. Az egy f6 kOrzeti
megbizot ra jut6 !akossfig szfima csak eg£sz kapitfinysfigi szimen @telmezhet6, igy 2089 f6re
jut egy k6rzeti megbizoI> aki £.tagbao_ 34,45 km  -en tev£kenykedik.
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Figydemre mdltd eredmdny, hogy a tulajdon elleni szabfilysdrtdsekben a 2020 dvhez
hason!dan 202 t dvben is az eik Svet6 minden ese, ben f lkutatfisra kert lt.

A 1opfissal elkOvetett mlajdon elteni szabfltysd ds esetdben egy lezflratlan fillapotban hagyott
kerdkpfirt tulajdonRott el az elkOvet6, mig a csa!fissa! megvaldsRott tulajdon elleni
szabfilysdrtds estdben pedig telefonon, egy rendezvdny megtartfisflhoz rendek 15 db pizzflt
fiktiv chnre kdrt az elkOvet6, metlyel a pizzdrifinak kfirt okozott.

Az elktivetSk fSlkutatfisfira tett intdzkeddsek mindk .t esetben eredmEnnyel zfiruttak, a
szabfilys rtds elkOvet s ben beismer6 vaHomfist te ek.

4, A kSz eked sbizto s gi he[yzet, az abbaa bek6vetkezett vfi tog sok°

A Makdi Rend6rkapitfinys g FStdeflkon is nagy hangsOlyt fektetett a kOzlekedds  szabfllyok
beta ,sS.i ak ellenSrz6s6re. A *,eleptil sen a kOzleked si szabidyok bemrtfisfira ir nyu!6 rendSri
invSzked Ssek sor n dOnt en kisebb foki   zabfilysdrtdsek e k6vet6se miatt kellett e j rni,
meiyek je ]emz( en  gye emfelhivfissa . illetve hetyszini Nrsfig kiszab sfival v gz6dtek.

A re d(3rt apitfiny.,ag az elmid  dvben  s  :iSrekede  az flllandd rend6ri jelen]   'enntartfisfira,
k6zlekeddsi e]len6rz sekre a k zsdg kal- ds bel teralet n egyarfint. A sdral ses balesetek
visszaszori fisa  rdek ben a kOz]eked si e en6rz sek a passziv biz ons gi eszkOzOk, igy a
biz,onsfigi 6v ds a gyermekO dsek hasznfilatfira is kkerjedtek, valamin  a gdpjfirmfivek veze 6i
minden esetben alkoholszondfis ellen6rzds atfi le ek vonva, melynek kOsz nhetSen a
e epfil sen alkatmazott a kohoiszon&is etlenSrz sek sz mfiban is emelked s kSvetkeze  be.

A 202 °  v f6 feladatai kOzO  szerepelt a kOzteked sbiztonsigi helvzet javit sa, ka[Oafis
figyelemmel a ha idos balesete e.

FO defik kOzsdg illetdkess gi tertHetdn az drt kett dvben Osszesen 3 szem lyi s rgl6sse  j .rd
kOzOti kOzlekeddsi baleset tOrtdnt, mely a megelSz6 6v hasonld idSszakflhoz k6pest (5)
csOkkent. A vizsg lt id6szakban r em tOr dn  hat los kOz iti kOz eked6si ba eset. A s/dyos

.                  . .   .      o.,o/         Bs r i ses ba ese ek szflma 2-r6  0-ra csOkke t, mig a kOnnSi s rtil sse  ifirdk8 :>o, ,-ka! (2- :)

emelkedett°

A baleseti okok elernzdse sor n megfit_ilapithat6, hogy tovfibbra is a mozg6 j irmfivekkel
elkOve,ett kiemek szabfllys4 sek  lkak az e s6 hdyen. Gyakorisflguk szenn, a balese :i okok
vokak: els6bbsdgi jog eimuiasz fisa, az abszo O't 4s a rdativ sebess4gt011 p4s°

A telept ldsen a k6zlekedds etlenSrzdse a f5  s mell kutakon rendszeres volt. A Makdi
Rend6rkapkfinysig kOzleked srend szeti  fil!omfinya visszat r6en e![en6rizte a k6zs g
kOzleked si morfi!j t, valamint a Kiszombori Rend6r6rs dolgozdi, illetve a rend6rkapitfinysfig
jfir6rei is v geztek kSzleked si ellenSrz seket szolgfllataik sorfin.

5. Az iHeg is migr ci6 he yze e.

Az  drt kelt  id6szakban  tovfibb  %kozddott  a  migrficids  nyomfis,  mety  jelentSs
t0bbleffeladatokat ado . Az illet kess gi ter{Heten t0bb atkalomma! ker ilt felfed sre nagyobb
l tszfim0 migrfins csoport, ez leginkfibb a teleptH sek kalterOleteire volt jellemz6. Tovfibbra is
rezhet6 Fi31defik - OfNdefik t rs g ben a szerb hatfirkerit s tere!6 hatfisa, mig a tertilet keleti



rdszdn a Maros foty6 viz il! simak van nagy jdent6s6ge a fotyamaokra.° Az illegfilis
hati ri@6pSst k Svet6 mozgfis fltvonalai Szeged, Hlet61eg az M43 aut6pNya felhajt6k ir inyfiba
tehet6eko

Az fi!lomfiw heti rendszeress6ggel vett r6s:zt zfirfisi-kutati si fdadatokban, valamint jelent6s
szfimban hajtott vdgre sajfit kezdem6wez6s{i feltartdztatfisokat. A folyamaosan nSveked6
migritcids tev6kenys6gek hat kony kezel6se &dek ben napi szintfi egyt' ttmfik{Sd6s valds@t
meg  a szomsz dos  hatfilTend6szeti  kirendeks6gekkel,  a  polgfir6r  egyest letekkel,  a
vadfisztfirsasfigokkal, 6s a gazdakiSriSkkd.

Az ille@kessdgi ter@eten embercsempdsz6s ,.evekenyseg is tapasztaHmt6, mdy fdszfimo i sfira
jdentSs szfimban le  ellen&rz6- tereszt6 pont fe!fiHiWa.

1o A re dSrkap[tS ysSg 5 ta  a kSzbiz{:o s g 6rdek{bea tett
[at zked6sek 6s az azza  kapcso a os  % adatok

A re di?Ss"kapi@nysfig re .d4szeti tev4kewsdg6"  a mindenkori operafv he yze@ez igazitott,
rendszerszem16 etfi, priori@sokon a apu!6 feladaW6grehaj@s jeHemezte.
Az &t6kek id6szakban a rend6rkapitfinysfig 24 6rfis biinagyi panaszf.e vdte i ds helysir es,
illewe baleseti hdyszind6i szotgfilatot mfik dtete , va amint a jgr6ri  s k6rzeti megbizo@
szolgS. at kombin fie vat folyamaos k zter@e-{i jele ldtet biztosito, L

2° A kSzre dvSde mi szo gS atte jes t s gyakor atao

A rend6rkapi@wsfigon a szolg i aparancsnok szaMaai  felC gye[ete meHe  tetjesi' e e
szo gNatitt a k6zrend%de[mi 6s k6zleked6srend6szeti fi lomfiw.
A munkfijukat koordi fil6 Tev ker@s g-ir nyitfisi KiSzpont miik{Sd6s vel  s az Egysdges
Seg6 yhiv6  Rendszer  (ESR-112)  integrfi isfiva   a  tetep@6s  b@ gyi-.k5zrendvddelmi
helyze@be m6g operaivabb beavatkozfisra nyik  ehet6sdg.

A k5zrendv6delm  tevdkenysdg 6rt6kelds&aek leg%ntosabb szegmense a lfithat6 rend6ri
jele ta volt, amety a lakossfig szubjektiv kiSzbiztonsfig6rzet nek er6sitds6n t0  a t{ny eges
jogs6 6sek megva!dsul isa tekinte@ben is preventiv hatgst g),akorolt.

A 2021.6vben a k6zter@eten t6ki3tt 6rfik sz ima (73.349-+57.778) cs6Eken6st mutatott, ezt a
Kdszentdti Rend6rsdg, vaIamint a Magyar Honvdds .g meger6sit6 ereje kompenzfilta

A ki3zter@eti intdzkeddsek k(' rdben az e!fogfisok (!43+ ! 85), va!araint az e iSfil ti sok szfi.ma
(246-+274) is n6tt a 2020. dvi &@khez kdpest. Az elrende[t el6vezet6sek szfima jele t6sen
megn6  (172-->319), me yek ki3zi [ 183 eredm6nyesen lett vdgrehajtva (a sikeress6g arimya
ezek alapjSm 57,4%).
Az d6z6  vihez k6pest a bOntet6 feljeler t sek (t22-÷147), iHetve a szabfilys &i
feljelent sek szfim ban kisebb m&tdkfi vfi[tozgs k6vetkezett be (415-+396}, mig a biztons igi
intdzked sek szi ma (116--, 142) 22%-kai emdkedett.
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Kiemelt figyekmet kapott az ittas vezet6k kiszfir4s4vet kapcsolaos feiadatok koncen.tr ik
v4grehajtS.sa, melynek eredm4wek4nt a ,e epfi14se  2020 4vhez k4pest cs0 ent az ittas
jfirm{; vezetds bfincselekm4ny e!k0vet4se, a lefotytato  inte zked4sek szfima (6-- 1  mely a
balesetek megel6z4se v4gett tovfibbra is kiemelt feladata lesz a rend6rs4gnek.

Megfillapithat6, bogy a k0ztertileti int4zked4sekben szfimszerfi cs0kken4s az e m01t 4vhez
k4pest a k0ztergleti 6raszfim je. ent6s cs{Skken4se eilen4re sere mutathat6 ki.

A szolgfila szervez4s4t 4s ir'anyitfis'at be%lyi soltak a bfint'lgyi 4s rend4szeti adaok,
%lyamatok. A jelentkez6 esem4nyek kezel4se minden esetben megt6 4nt, melyaek
hat4kows'agfit a kif jezetten jdnak mondhat6 tl perc ala i reagfi i si i.d6 (riaszt ist6t a
helyszinre 4rkez4sig) jelezte.

3. A re dezvSaybk osgt soko

.......  vc>.,_..c y z.tec6 t0meges megbetegeddst okoz6 hu.m @a .va ;u

c>':ikk:e i.ek.

4o  Az  ese egese   bekSve kezett  kat sztrdfao,   etve  vesz yhe yze e   kapeso atba 

v4gre ajtott re dSri fe adat ko

A rend6rkapitfinysfig rendelkezik a kt t0n eges jogrer d id6szakgra vonakoz6 tervekkeL
okmimyokkal, ezek pontosak  naprak4szek 4s egymfisra 6piih eko Ertesit4si gyakor at 202t.
4vbe  nero vollt.

A kap :;finys gvezet6 ell tta feladatait a he!yi v4ddm  b zo s igban, valamint t{Sbb a ka omma!
je e  :o t a COVD= t 9 j rvfiw keze 4sdre  61:i:ehozog szakmai stgb egyeztet6 megbeszdidsei  o

A korop;avirus megje e; ds4t kOvet6en, a vesz41yhelyzet bevezet4sdve  a kg On eges jogrer db6i
*   t'< r   reed6rs4get e!Olteadddd korl.5.to.z sokat vezete  be a Kormfiny, .a szabfilyok.[ eoo. a...a:,  ......  a a          j     ki

5 read6rkapitfiWsb4 e .nek meg e e 6en v grehaitotta a karaN4n-szab iiyok megtar sS.nak
e ie  .(Srz45dto az 4rtdke]  id6szakba  0sszesen. 3 075 alkalommat tOr :dnt i!.ye o

A vilfi irvS.ny mia  bevezete  vddelmi intdzked4sek ellen6rzds4t az  Alomimy %lyamaosa .
ve;gezte, azok megszegdse miatt 15 t esetben ker i!t sot he yszfc, i bfrsfig kiszab sfira, valamir t
97 szabfilys4 4si feljelent4s k4szalt.
5o A MSrzeti megbgzotti st sz k fe t [tStts ge 4s tev keays gak 4rt ke Seo

A kOzs4g tertiletdre rendszereskett 1 kOrzeti megbizoRi stS.msz feltOkOttsdge az el-mfl t
4vekben mindig 100%=os volt. A kOrzeti megNzott szem41y4ben 2021 4vbe _ %koz s t0,% L
a kOrzeti megbizo i feladaok e!littfisfiva! TOrOk Tamfis r.tOrm left megbizva.
A kOrzeti megb zo i k0rzetek tert lete, takossfg-sz ima; ar: .nak.  alyama os vfi!tozfisa ds

0sszet4tele,, kiemett objekmmai nagybaJ  kt 10nb0zr ek egym ist61  Az egy f6 k0rzeti
megbizo t ra jm6 lakossi g szfima csak eg4sz kapitfiWsfigi szimen &telmezhet6,  gy 2089 f6re
jut egy k0rzeti megbizott, aki  klagba . 34,45 km2 oen tev4kenykedik.



A renddszeti tevdkenys giiket nagym rtdkben meghat irozta, bogy a cs0kkent a szolgfilai ds
kOzterC leti szolgiflati 6rfik szfima 2021o  vben, t{Sbb volt az etvon6 t nyezS, t0bb esetben
kellett er6t biztositani egy b feladat teljesit s6re (migr cids  tereszt6 pontok biztositfisa,
zfirfisok-, fillddlen6rzdsek v grehajti sa migrficids fetadatokkal i3ssze :iggdsben). Mind ezek
ellen re a k{Srzefi megbizottak renddszeti tev6kenysdge j6 szinvonali  volt, a lakossfig
megeldgedettsdgdt eredmdnyezte.
A k{Srzeti megbizotti fillomfinycsoporttal szemben elvfirfis volt a ki3rzet  s szem lyismeret
folyamatos b6vitse, j6 kapcsoiat fipolgsa a tfirsszervek tagjaival, de  egf6k6ppen a lakossfiggai.
Emellett ezen fillomfiny jelent6s r6szt vMlalt a b{int ld Sz6si  s biinmegel6z si munkfiban,
vatamint v grehaito a ,,az isko a read6re" programb6[ r  hfiru 6 feladatot is.

go Az  gye eti tev ke ys g, a tev ke ys g-firgay tSs  k{Szp at m kgdgSeo

A CsongrfidoCsan5A Megyei Rend6r f6kapitfinysfigon 20 i3. december 01 . 6ta a rend6ri
ev ker ys 'g irfiay tfist a Tev kenys godrfiayi fisi K 3zpont v gzi, me ye! egy idSbea megsz{ nt

a re ?d{SrkapitfinysS.gokon az  illand6 0gyeleti szolg at. Az i j tevdkewsdgqrgwit si rendszer
ei;r ye , bogy egys6ges, hatdkony; optim' lis ds gyors reagg.!fist tud tenni a read6rsdg a
b' ii e ler  tdsekre.

A k6: !:erateti fiilomfiny, azok k pessdg0 ek  blyama os tdrkdpen t{Srtdn6 me etenitdse
lehe gsdge " biztos t arra, bogy a beava{kozi s igdw&,ek megfele 6en a legki3zelebbi
egys geke,, a felada, v6grehaj, sfira a kalmas eszk6z6kke  ellg, ott rend6r6k i rfinyi, hatdak a
hdyszinre egy id{Sben a tfirsszervek (ment6k, kams rdfavdd6k stb.) er6ivel.

7° Az igazga{ sre d sze  Cev ke ys{go

A 2020° dvhez kdpes  6,3%-os n6vekedds volt tapas alhat6 a szabfilysd ds  fdjele: tdsek
•               .q' szfimfiban, 507 r6!  o9-re emetkedeR. A helyszini birsi g v grehajtitsi ggyek szS.ma., a

b zisdvhez viszonyitva jelent6sen megniSvekedet, mintegy 35,5%okal, 420 C gyr61 569 ggyre.
Az dv sor n a karan, nszabMyok megsdr' se miatt 6 esetben, mig v6ddmi in zked sek
megszegdse miatt egy esetben kel e  k6zigazgatfisi birsfig kiszabfis ra in, zkedM.

Az ggyek g3sszet6te t tekintve tovfibbra is jeHemz6en a kOz[ekeddsi szab !ys , sek
dominflltak, melyekkel {Ssszeft gg sben 362 feljelentds keletkezett, amely az Osszes fe jelentds
66,8%-a. Veszdlyhelyze d kapcso atos szabMys 6sek e k vet6ive  szemben 140 e[} r s
indu!t, (24,4%). k{3zrend el leni szabfilysdrtds elkOvet6ivel szemben 29 feljellemds drkezett
(5,4%).

A szabfilys6rtdsi hatds ig 2021.  vben 371 szem lyt birsigolt meg 49 353 Ft/f6  it aggal. A
birsfigoli si gyakofiatot befolyfisolta egyr6szt a meg Ovekede t magas {Ssszegfi  Sx birsfigos
szabMysd dst elkOvet6k ar nya 6s a k t  ven bel0I Ojabb szabMysdrt st elkOvet6k szfima. A
kiemelt ki3zleked6si szabiflys6rtdst elkiSvet6kke1 szemben 34 alkalommal ker al alkalmazfisra a
jfirmfivezet6st6I eltiltfis intdzked6s. Kisebb sob& szabfilysd 6sek esetdn a hatdsSog 93
alka ommal alkatmazott figyelmeztet6st.

A fegyvertigyintdzds tertilet t 6rint6en stabilit is volt a jeilemz6, az  ' gyfdlfogadfiara szi t n
nagy hatitssal volt a virushelyze, mia  etrendelt vesz yhelyzet. Ezen a terOleten a szem6 yes
0gyf61fogadfist6! nero lehet eltekinteni, ez&t meg kelIett teremteni azokat a felt6teleket,
amelyek biztonsfigossfi tett6k a f61fogadfist, A 2021. 6v v6g6n 318 f6 biAoki ban iSsszese 
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1052 db 16fegyver volt. Szemdly 6s vagyonSr igazotvfinnya  37! f& magfinnyomozdi
igazolvfinnyal 2 f6, vagyonvddelmi rendsze  szerel6 enged611yel   1 f6 rendelkeze' .

8o Bfin°  s ba eset-mege z6s

8oL A bg.inmegelb dsi tevdkenysdg kelyzege, fol), gmatban ldvb progmmflgi, sz gMrdny[gdSo

A 2021.  Svben is jellemzSen az elektronikus kapcsolattartfis segits g vel j tt ldtre a b n- 6s
baleset-megel6z si ti j koztat6, valamint az ilyen tS.rgyi  pfityfizati felh. vfisok kiSzz t6tele, a
szem lyes megjelen6sfi el Sadfisok az aktufilis jgrvfinyt gyi korlfitozitsokra tekintettel lettek
megtartva.
Csal idon beR li probldmfik felmert l se eset6a a rend6rs6g egyt ttmiik Sdik az  nkormfiayzat
munkatfirsaival  a Csalfidseg[t6 Szolgfilatta! ki6pitett jelz6rendszer j61 :mfikOdik.
A hozzfita ozdk k ziStti er6szakka  kapcsolatos bejelentdsekre- annak megel6zdse 
eredm6 .yes felder tdse ds bizony thatdsflga drdekdben - kiemelt figyelemmel reagfilt ds reagfil
az fillomfiny. A vizsgfitt id6szakban az isme d vfi t biincselekmdnyek e s6sorban a szocifitisan
hfitr inyos helyzetben l v6 csat idokafil,  s a kev sb  iskolfizott r tegn ! jeleatkezteko
Tov ibbra is jellemz6, bogy az ergszakos magatartfisok h it erdben a legnagyobb szfimban az
alkoho oa befo y isoltsfig fl!l.

A bejetent6 szemdlyek r szletes tfijSkoztaflsa minden esetben megt Sn nt a s re mtikre
elk Svetett jogsdrtdsek esetdn lehetsdges eljfiri s rendj6r6L a magfinindftvflny e!6terjeszt6sdaek
lehet6s gdr61, va amint a t Srv nyi felt telek megl te esetdn az ideiglenes megel6z5 t ivolta is
nt zmdnydr61.

A bfincselekmdnyek (kt 16n6s tekinter e  a vagyon eHeni bfincse ekmdnyek) fildozatainak
jellemz6L valamint a kt Snlleges b nfismddot ig ny16 sdrtettekkel kapcsoiatos mpaszta atok
alapjfin megfillap that6, hogy  Ssszetdteldben ds szfimfiban nagysfigrendi v- ikoz is nero t rtdnt
2021.  vben a teleptil sen elkiSvetett bfincsete dnyek vonatkozi sfiban.
Az fitdozati magatartfisokat jellemze, en a hiszdkenysSg, illetve a felt letes/fijdkozo sfig 5s a
nero el gs ges k Srt kekint s okoztao
Megfillapithat6 tovfibbfl, hogy az fildozattfi vfilfis szempontjfib6t a  6k, a gyermek- ds
fiata korfi szem lyek, valamint az idiSsebb korosztfily (65  v fele iek)je entek meg, mint
fokozottan vesz lyeztetett -  s egy elmfien kti n eges bflnfismddot ig nyt  s e cti ° csopo o
Hajl ktalanok, fogyat kkal  16k  vesz lyeztetett munkak0rben dolgozdk, vatamiat turistfik
s relm re 2021.  vbea nero kiSvettek el bfincselekm nyeket Kiszombor kiSzsdg te et ao

Az filIam  kfirenyh[t sr61 sz616 tiSrv ny drte]m ben a s rtettek tfij koztatfisa minden esetben
megttSrt nt. A jogszabfilyban meghatfirozott jogosu tsfigi fettdtelek figyelembe v te vet a
tavalyi  vben is tiSbb szem61y folyamodott kgrenyh[t S o

A megel6z6 vagyonv6delmet a rend6rkapitfiaysfig kiemelten kezelte. Tflj koztatdk  e tek
kaldve a hely  po]gfir6r szervezet vezet6je, valamint a helyi 0nkormfinyzat rdsz&e a
koronavirus-helyzette! kapcsolatos csal sok, valamint az ,,unokfizds csal isok" megeI6z se

6rdek ben.

Az internetes csalfisok szflmfinak megugr sS vai tObb, egyre kifinomultabb eszk Sz jelent meg,
mellye! a csaldk tSved sbe  tik az  ldozatokat. Az online t rben ldv6 ,,kiberbfinOz s" - a
rend6rkapitfinysfig  eset ben  !eginkflbb  internetes  csa!fisok,  csa!fls-sorozatok  -  e!leni
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kt zdelemben kiem elked6en fontos, hogy a sdrtettek rain41 hamarabb  fordutjanak a
nyomozdhatdsilghoz, igy, mintegy virtuillis ,forrdnyomon" lehets4ges az elk0vet6 profitjfi ak
felt4rk4pez4se, az fikala hasznillt IP cim fetderit6se, illeWe a vagyonvisszaszerz4s 4rdek4ben a
gyors intdzked4sek megt6tele a szfimlavezet6 p4nzint4zetek fet4 a kilr6sszeg zilro!fisilra.

Az interact mindennapi 41etvitelhez t0rtdn6 n41kal0zheteflenn4 vfililsa, a meredeken emelked6
okos-eszk0z0k szfima, vMamint a helyi lakossilg interneten keresztali p4nzt gyi 4s %silrlilsi
aktivitilsa az online t6rben elk{Svetett bfincsdekm4nyek emelked4s4t vetiti ei6re. Az intemeten
t0rt4n6 kommunikilci6 4s fizet6si/vilsfirlilsi forga!om n0veked4sdt a koronavirus jilr%ny
meggyorsito a, mely jelens4g vilrhatdan a k6vetkez6 id6szakbaa is fontos szerepet ji tszik a
lakossfig intemethasznillatilt illet6en. Az online t4rben elk0vetett csalilsok je!lemz6en a
kal6nb0z6, webshoppal rendelkez6 t% aleten vat6sulnak meg, mdyek etk0vetdsi magaartfisa
jellemz6en a megrendelt 4s kKizetert term4k e! nero kald4se a vfisfifldnak° Szint4n az
intemetes akfivitils megn0vekedds4nek eredm6nye, hogy :mils, ,,klasszikus" bOncsdekmdnyek,
fgy a zaklatils, becsmetsert s, rfigalmaz:Ss is je: ent .e ,: e  a z

oldalakon, azenetkald6 szo[gikatisokban.

A rend6rkapitilnysS.g kdpviseletdt a vezet6i illomil y, valamint a b0n- 8s baleset-megel6zdsi
el6addk tilttilk el a beszfimoldK fBmmok., re dezvdayek, e!6adisok 4s egydb esemdnyek
alka .mfival. A k z ssdgi mddi ba  t0r 6.,::5  : e ele 4sre a CSCSMI ::"K Facebook oldMa adott
tehet6sdget.

&2o A b¢dese °mege &dsi  evdke ys@

A 202 . 4vben a koronavims jilrvinyhelyzet mia  nagyobb rdszben elektronikt s csato T fikon
volt biztositott a kapcsolatot a k0zint4zm4 yekkd,: c vil szervezetteM(el 4s az oktailsi
int4zm4nyekkel.

_;vkOzben az illetdkessdgi ter lete   4v6 oktatilsi intdzm4nyek, telep/ 14si Onkon-nanyzatok,
civil szervezetek r4sz4re elektronik as Oton jutottak el a fElhfvisok (verspilyilzaL ra]zpillyilzat,
•                  °"   9A9 ,",KOz ekedik a csam,  zvzl   MiV interal iv jS.t4k, 0sz  kOzieked4sbiztonsilgi hiriev41.

Az iskola Rend6re Programban az illet4kessdgi ter{ile,en  4v6 iskMilkban az isko.la rend6re
feladatait a baleset-megel6z4si el6add 4s a k0rzefi megbfzot ak v4gezt4ko

9o Egyfittmfik dSs

9oL A he yi #nkormd yzatokkgff fo¢ytagotg egy ttmii #dgso

A panddmia kezet4sdvd kapcsolaban bevezetett rendelkezdsek eredmdnyekdppen irnm ro:a
m sodik We cs0kkent azon rendezv nyek sz ima, mdyek  ehet6s4get teremte ek vok a a
gyakori szem41yes kapcsotatfe v4telre.
A testaleti t !4sek, kist4rs4g  egyeztet4sek tet dk lehet6v4 a ]egszdlesebb kOrfl egyfittmfikOddst
az 0nkormimyzaiokka! 4s azok k4pvise!6ive!  .....  Megta fisra kerfi t a jogszabi yban el6h 
kist4rs6g  egyeztet6 fdmm, mely az 4rdemi pilrbesz4d mellett egyedi probl4milkra is
megoMilst jelente .

9oZ Az o tatdsi intdzmd yea' eL egyk&a .&aL civff szervezeteM;djbgyta ott egy gtm&;{i dds'o
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Folyamatos volt a kapcsolattarti s az iskolfikkal, egyhflzakka!  s civil szervezetekkel, a
visszajelz6sek alapj n a k6zOs munka eredm nyes volt. Az egyt' ttm k6d sben nagy hangsidy 
kapott a bfin-  s balesetmegel6z si tevekenys6go

9°3° A polgdrbF egyes .letekA'et t6rtd  eg), t m ' 6dds dr dJ eldse, a megkO N egy ttm k6ddsi
megdffapoddsok szdma, effdto  M zOs szolgdla ra vo agkoz6 adatoko

A rend6rkapitfinysfig egyt ttmfikOdik a hetyi polgfir6rsEggeL akik az illegfilis migrfici6
megfdkez s ben ny@ott szerepvfiltal isukon t61, t 5bbek kiSz6tt a helyi rendez%nyek
alkalmfival is rdszt vfillaltak a k6zbiztonsfig  s a ki3zlekeddsi rend fenntartfisfiban.
Az annepi id6szakokban, a kOti3nf le rendez%nyek idejdn, tovfibbfi Mindenszentek napjfin a
temet5 kOrny kdn szolg ilaot teljesit6 rend6fi  s polg irSri  llom iny elegendi5 volt a megfde 6
kOzleked s-  s k6zbiztonsfigi helyzet garantg!fisfihoz.

HL Osszegz{s, kitfizStt fe adatok a k vetkez6 id6szakra

Az drtekelt id6szak cdlkitfizdse volt a szdls6s8gekt61 mentes, kiegyens0 yozoa kOzbiztonsfig
fenmartfisa, vatamim a lakoss g szubjekt[v k SzbiztonsflgSrzet t leginkfibb befolyfisol6
bfincselekmdnyek  szabfilys8rt sek  s baleseti okok d6fordul isfinak cs kkentdseo Az
isme etett adatok alapjim a b ncsetekmenyek 8s batesetek szflma is cs kkent, kiemett
esemdny nero k vetkezett be, a lakoss igot kdpviset6 szervezetek ds szemelyek visszajelzdsei
alapjfin a kOzbiztonsfig rzet jdnak mondhatdo

Kiemelt  ladatk6nt lett meghatflrozva a bantet6djflrS.sok t6r%nyes, szakszer , id6szerii ds
hat kony lefblytat sa, a bfincselekm nyb61 szfirma zd vagyon mind! nagyobb aran  etvonflsa
s az okozott kit megt r[tdse drdek ben a vagyonvisszaszerz s, az elkobz s 8s a

vagyonelkobzfis hatdkony vdgrehajtfisa. A lefolytatott ellen6rzdsek, valamint az agydszs6gi
felagyelet tapasztalatai alapjin 6sszess g ben jd sz[nvonati  volt a btintet6etjflrflsok
lefolytatflsa, a nyomozfisok id6szeffis gdnek jav[tfisa a tovfibbiakban is szfiksdgszeKio A
vagyonvisszaszerz s tert'det n pozkfvumkdnt  rt kelhet6 a 28,8%-os k rmegt rtildsi mutat6.

A rend6rkapitfinysflg c4!ja volt a vagyon elleni btincselekmdnyek- kal0a0s tekinte el a lopgs
4s  akflsbetOr4sek bfincsdekm4nyekre - megel6z4se, visszaszoritflsa mdy teraleten jelent6s
eredm4nyek szale ek. Az esetszfimok cs0kken6se mellett a t lderft4si mutatdk  s az ORFK
flltal elvfi 1 4 i6kek f0t0ttiek voltak, k4t sorozat-jellegfi agyben tOrt4nt eredm4nyes nyomozfis
befejez so

C4lkdnt left meghatfirozva Magyarorsz g kfi s6 hat rszakaszfinak fokozott v4delme, az
illeg tis migri ci6 elleni eredmdnyes 4s k0vetkezetes fell4p4s 4rdek4ben a m41ys4gi ellen6rz4si
f ladatok schengeni k0vetelm4nye ek megfelel6 v4grehajtfisa. Ezen tev4kenys4get a
rend6rkapitfinysfig fillomfinya nagy szfimban  s hatdkonyan v4grehato a, nemcsak a sajflt
illet6kess4g4n, hanem a megye eg4sz teralet4n. T0bb nagyszfimh elfogfist 4s feltartdztatfist
hajtottak v6gre,, szorosan eg34 ttmfikOdtek a hatfirrend4szeti kirendeks4gek munka.t rsaival. Az
ismertetett adatok alapj in t0bb elvond t4nyez6 ellen4re is sikera[t az alapfeladatb6  addd6
kOtelezetts geknek, int4zked4si mutatdi elvfir soknak megfelelni.

A pand mia megjelendse szfiks gszerfivd tette az a ufilis jflrvfinyggyi helyzetb61 addd6
rend6rs gi  feladatok  v grehajtfisfit  a  jogszer0s g,  szakszerfisdg   s  eredmdnyessdg



!.3

k0vetehn4ny4nek  szem  e16   tartfisfival.  A  bevezetett  int4zked4sek  marad4ktalanul
v4grehajtfisra kerOttek, a vilfigji rvfiny kezelds4vel kapcsolatos int4zked4sek minden esetben
idomukak a jogszabfilyokhoz, valamint mddszertani e!Nri sokhoz.

A kSvetkez6 idgszakra vo atkoz6 f6bb c kitfiz6sek ismertet seo

Az  itlegfilis  migri cidva   kapcsolatban  a  rend6rkapitimysfigra  hfimld  feladaok
maradEktalan v4grehajtfisa, ktil0n0s tekimette! a m41ys4gi etlen6rz4si k0telezettsdgre.

Az aktufilis jfirvfin igyi helyzetb61 addd6 rend6rs4gi feladatok v4grehajtfisa a jogszerfisdg,
szakszerfis4g 4s eredmdnyess4g k6vetelm4ny4nek szem el6tt tar fisfival. Az eg4szs4gagyi
szervekkel 6s a Magyar Honv4ds4gge! egygttmfik0dve kiemelt felada a pand4mia etleni
%dekezdsben va d r6szvdtel.

A k +gyakor k b baleseti o <_oKat kdpez6 kiemeit szab tysdndsek e!le i, fielidpds a szem4 yi
s4rt. 14sse! jfird k0zird ba!esetek szSm ak a acsony szinten tartfisa.

o :zaggy . s  ",alasztasok ;a! kapcsolatos rend4szeti feladatok hatdkony vdgreha}t isa, a
rer .& :zvdnyek biztos[tfisa.

Mak6, id6bS yegz6 szer[r t

Nagy S d r ro a ezredes

kapitSays gvezet6
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ELOTERJESZTES FEDGLAP
T rgya s nap]a° 2022, 04° 27,

Az OnkormAnyzat 2021o @vi k6 ts@gvet6si rende et@nek m6dos tAsa

E 6ad6: Polg rmester

EJ6k6sz t6° Jegyz6

V@lem@nyez6 bizottsAgok°

0gyrendi Bizotts&g
P6nzQgyi Bizotts g

2022. ipriiis 25,
2022.  priJis 25.

E fogadAshoz s Rs6ges szava ti arAnyo egyszer0 t6bbs6g

Magyarorszag heJyi 6nkorm&nyzatair61 sz616 (tov bbiakban° M6tvo) 201 1.6vi CLXXXtX.
t6rv6ny 47 § (1)-(2) bekezd6seire, vaaamint az 50°§ Ara figyetemmel.

,,47. §  (I) A k6pvisel6otestSiet akkor hatbrozatk6pes, ha az 816sen az # nkormanyzad
k6pv/se/6knek t6bb mint a fe/e je/en van. A hat4rozatkepess6get fo/yamatosan figye/emme/
ke# kis6rnL
(2) A javaslat effogadSs4hoz az egyszerLi tSbbs@get /£6nyld javaslat eseten a je/en tev6
dnkorm4nyzad k@pv/se/dk, m/nSs#et[ t6bbs6get /g6nyI6 javaslat eset6n az dnkormbnyzad
k6pvise/6k tdbb mint a fel6nek /gen szavazata sz#ks6geso A betdtteden 6nkorm4nyzad
k6pviset6i hetyet a hat4rozatk6pess6g szempondbb6t betdttdttnek kefl tekintenL"

Tirgyal£s m6dja° nyflt Ol6s

M6tv. 48°§ (1)o(2) bekezd6sre figyetemmel.

48. § (1) A k6pvisel6otest0tet a d6nteseit (hat rozat, rendelet) nyilt szavazassal hozza.

(2) A nyflt szavaz s m6dj nak meghat&rozasar6t a szervezeti 6s m0k6d6si szabalyzat

rendelkezik.

A napirendi pont r6vid taAalrna:

A FOtdeak KOzs6gi 0nkormanyzat K6pviset6-otestOtet6nek !/202!.(Itlo10o) az Onkormanyzat
202I. 6vi k61ts6gvet6s6r61 sz616 rendelet6nek m6dositasa szOks6ges a kOlts6gvet6si f6-
6sszeget n6ve!6 gazdas&gi esem6nyek miatt.
Az el6terjeszt6shez csatoiva lett a m6dosit&sr6! sz616 rende!et, valamint a rendetethez ta4oz6
me!!6kletek.



Fg defik kSzs g Po gfirmester tS 
6922 Fg defik, Szent L sz 6 t r 1o
Te : 62/524o092o Fax° 62/524o090

IktosZoo           ./2021.
r

Eaoo Kunos Agnes

EI4terjeszt6s
T rgyo Az Onkm finyzat 2021.6vi
k51tsSgvet4si rendetet4nek mddosfffisa

oo

Fgldegk KSzs6gi © kormg.ayzatg ak

Fg[de ik

Tiszte[t K@vise 6otest[let!

Az OnkormAnyzat 2021 6vi kolts gvetes  rendelet nek m6dosfffisa szf ks4gss az
atffbbi kSlts6gvet&i f6-6sszeget n6vel6 (164 702 e Ft) gazdasAgi esem6nyek miatt:

F

Magyar AHa d cst r  i ta   uta gsra ker t
K°  , z ,eges m tfimogat is

Magyar Faluprogram t mogatfisai
T©P=os pidy zati elglegek

2020° 4v  p !azmaradvfi y  g ybev4te e
E16iri yzat  tcsop rtosft sok

Elgir£ fzat viltezisek:

Onkonn nyzatok mfikSddsi t5mogat sai
EgySb m k0d4si c8h1 tfimogatfis  hto-dn betalr61.

KOzhat bey

MfiktSd4si bev4telek

Finansz bevo

Felhalm bey.

BEVt TELEK MINDOSSZESEN°

gev4te   6

19077

0

0

6 200
0

46 995
.............

72 272
........

adatok e Ft-ban

Kiadis  6

Szem41yi juttatAsok

Munkaaddt terhel6 jfiruldkok

Dologi kiadfisok
Ellfitottak p4nzbeli juttatfisai

Miik d&i c41/  pSnzeszk0zi tadS.s

Tartal@
Beruhizfisok
Fel6jitfisok

Felh. c4hi timogatfis
KIADASOK        D ""         "MIN OSSZEsEN:

1 000

-938

28 750
3 000

28 660
-89 585

8 712

92 673

72 272
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Tisztelt K pviselg-test let!
A  fentiek  alapjfin k@em  az  el6terjeszt4s  megvitatfisfit,  a  F61defiki  K6z5s
Onkorm nyzati Hivatal kSksdgvetSsdnek mddosit sfit, valamint a F51defik kSzs6g
Onkormfinyzata 202!.  4vi kSltsSgvetds4nek mddos tfisfir61 sz616  rendeletdnek
megalkotgsgt.

T[ JAVASLAT

F61defik K6zsSg Onkormfinyzatfinak K@visel6-test@ete az  llamhfizta fisr61 sz616
2011. 4vi CXCV. tSrv6ny 34-35. §-ai alaNfin   figyelemmel az illamhfiztartfisr61

.       o     o               r                   tsz516 tSrvdny v4grehajtfisir61 sz616 mddosftott 368/2011 (XII 3 ! ) Kormanyrendde
25 §. (1)-(2) bekezd4seire, valamint a 42-43. §-aira- a FSlde iki
Onkorm i ayzati Hivatal 2@21o 6vi kSlts6gvet@6t az al bbiakra m6dosft]a:

o,
ee       F   iA Feldeak KSziis Onkorm@ yzati Hivatal bev6telei 4s  ad isai

20210@

Eredeti Ei° Mgdosit@H El.

tel

Fi l/e ik %t6zmSnj! fi nszfroz£.s

" ;m£nyi mikSd6si bey@el

Kiilt £nzmaradv nZ/

BEVI[TEL OSSZESEN:

Kiad s
"  iSzemely juttatfisok

Munkaad6i j rul4k

Szemely kiadasok 5sszesea

Dolo, gi Mad sok

Felhal oxfisi Mad sok

K ADAS OSSZESEN:

Mill 5d@i c61@ t m@gat s ( EP, 5nko Vfilaszt s )

73 518

59615
9 692

69 307
4 211

73 518

3 498

77 016

60 505

8 754

69 259
5 865

1 892

77 @16

73 5t8 73 518



A Foldeak KSzSs OnkormS.nyzati Hivatal koltsegvetesemek mSdosit isa be@ill
F51deitk kSzs@g Onkorm nyzata 2021.6vi kSlts6gvet6si remdelet@be.

Err61  !rtesit4st kapnak:
-F51deAk kSzs6g polgArmestere
-6f51de&k kSzs6g polg irmestere
-FSldeAki KSzSs Onkormfinyzati Hivata! jegyzSje
-FSldefiki KSzSs Onko inyzati Hivatal F51defik pio csopoA
-F51de iki KSzSs ()nkorrnknyzati Hivatal ©fd de k pi.. csopo 

FSldefik, 2022. iprilis 04.



FS de ik KSzs6gi Onk@rmA yzat
k .pv se {JotestR et4  k

.......  /2@21o(  ........  )Snk@rmfinyzati rende ete

az 5nkormgayzat 2021, {v  kg ts{gvet4s{r6 
sz6 5 1/2021o(H[o1@o) g}akorm ayzati rende et ek mSd@s tgsS r6 

F51defik KSzsSgi (3 o Anyzat nak K@viselS-testiilete az A aptSrw6ny 32. cikk (2)
r   ,                                                                                 ,     o°   !bbekezdeseben meghatfirozott eredeti jogalkotdi hataskore en, az Alapt6rvdny 32. cikk

o              rg     t(1) bekezd& f) pontjAban meghat rozott feladatkSrdben eljfipca a kovetkezoke rendeli
e :

A rendelet 3, § (1) bekezd6s6ben a:
F61dekk KSzsdgi ()nkormfinyzat- bele& tve a kSlts6gvet si szerveit- 2021o  vi
k5 its 6 gv et5 s 6nek

a) bevdteli fg6sszege:
b) kiadfisi f55sszege°

7@8 815 e Ftora m6dosu 
7®8 815 e Ftora m6desu 

(1) A rendelet 4. § (i) bekezd sben meghat rozott f66sszegeken belfi!

Vrko  r
a) amu  .......  o esl c l  beved°

b) a felhatmozfisi c hi. bev td:
c) finansziroz isi bev6tel°
d) a mfik6d6si cdlft kiadgs"
e) a felhalmozfisi c lf  kiadgs"
f) finanszirozfisi c lO kiadfis°

503 73g e Ft°ra
46 995 e Ft=ra

158 @82 e Ft=ra
g22 654 e Ft°ra

174 483 e Ft-ra m6d@s _ l
nero v ltozik

(2) A rendelet 4.§ (1) bekezd s d.) pontjAban meghatitrozott mfik6d si c lti kiadfisi
fo  ....  11osszege beliili kiemelt el6irinyzatai

a) a szemdlyi jellegfi kiadfisok°       243 !83 e Ft°ra
b) a munkaaddkat terhel6 jfirul6kok as szociAlis hozzfijAmli si add"

30 @37 e Ftora
c) a dologi jellegfi kiadfisok:         136 198 e Ftora
d) elli tottak p6nzbeli juttatAsai°       21 702 e Ftora
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e) egy6b mfik6d si c8lfi kiadfisok:
f) tarta16k

9t 434 e Ftora
® e Ftora mddosuL

(3) A rendelet 5o  (!) bekezdds d°} pontj ban meghatflrozott felhalmoz si cdfi kiad sai

a) int zm nyi bemh z isok
b) Feli jitfisok
e) egy b felhalmozfisi kiadi sok

(fdha mozfisi cdlf  p6nzeszk6zfitad s)

29 36@ e Ftora
145 123 e Ftora mgdosuL

(t) A rendelet 5.   (1) bekezddse szerinti !, melldklete e  'ende[et/, me//d/de d e
m6dosul°
(2) A rendelet 5. § (2) bekezd se szerinti a) 2/3. mel16k ete e rende[et 1/1° meH4kle dre
fT odos f o

A rendelet 7. § (1) bekezd6se szerinti 4 melt6klete e !'endelet 2. meH4kletdre m(;do,xu[°
A rendelet 7o § (3) bekezd se szerinti 5 metl klete e rendelet £° mell4kle dre mddosu:i°
A rendetet 7o   (4) bekezd6se szerinti 6 me!16klete e rendelet 4. meHdf:fe 4re m4dos [,

(] ) A rendelet 8 § szerinti 9 mel! klete e  'endeIe  5. meIle  le ere mddosuL

A rendelet a kihirdetds napjgt k6vet5 napon i@ hatAlybao

ili' 
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Az O kormi yzat 2021o@V  kS[ts@gvet@s@r%  szS[6
1/2021o(HIo10o) 5nkorm nyzat  re de et mddos tfisfir5  sz6 5

.....  /2021o(  .......  ) 5nkorm yzat  re de ethez

.       r         r   rtFSldegk kSzs g Onkormknyzata 2021o dvi koksegvetese megkllap t6 1/2021 °(HIo 10o)
5nkormfinyzati rendelet6t az a!fibbia a tekintettd sz@s6ges mddositarfi°

r

Magyar ARamk cstgr { ta  Mata 5sra kerg t
Kiegdsz t5 tgmogatfis
Magyar Faluprogram tAmogatS.saf
TOP os pfilyazati e161egek

2021o  v  p6 zmaradv y  g6 ybev6te e
ER firS yzat aitcs port s tfis k

A rende etten, ezet az uni6s jogb61 ered6 kStdezetts ge (e . 5sszhm gba;<   I[, tekinwe 
hogy a felhatalmazS st add, az  tlamh zta sr61 sz6!6 1992o 6v     XVHIo tg wS _y a
jogha oniz cids kSvet, elmSnyeknek megfdel.

jogalkotfisr61 sz616 2010o dvi            20.  - ban
k6teleze s g a kSlts6gvet6si rendelet tervezet@el szemben nero kl! fe o

Ri kdczi Edit
Z g jegy o



1 ,rneli6klet a  ....  /2022(...) 6nkorm&nyzati rendelethez

A FSMe M KSzSs 0 kerm inyzat  H vata  bev4tde  6s Mad sa 

2@21o4V

KSzSs  ntSzmS y fe ntart sa
Eredeti EL M6des tett Eio

Bev4te 
FSlde k int6zm nyi fi a sziroz s

gzem41yi juttatfisok
Muskaad6  jgrul4k
Szem6 yi Mad sek 6sszese o

Dolegi Madaisek

Fdhalmez is  Mad s@k

oo

KIADAS OSSZESEN:

73 518

59615
9 692

49 3@7

4 211

73 518

77 @16

60 505

8 754
69 259

5 865

1 892

77 {}!6

KS ts gvet6s  p6nzmaradvfi y
oe

BEVETEL O$SZESEN:

M kSd6si c6 fi t megat s ( EP+ 5 ko V asztas )

73 518 73 518

3 498



1. mell6klet a  .....  /2022.(  .......  ) 6nkormfinyzati rendelethez

FNdefik KSzs6g  Onkormfinyzat 2(}21.6vi bev6teM
eme t jogdmcsoportonk4nt

S°:

57.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

t0,

11,

!2,

13,

14,

!5,

!6,

I7,

18,

t9,

20,

21,

22,

23,

24,

25,

26.

27.

28.

Bev6teli joge m megnevez4se:
Helyi 6nkormfinyzatok mfikOd6s6.nek filtalfinos tfimogatfisa

Telep{ !6si  nkormfinyzatok egyes k6znevel6si feladatainak tfimogatfisa

TelepO16si 6nk.szocifilis, gyermekj6!6ti feladatok film.

Telepiil6si 6nk.gyermek6tkeztet6si feladatok trim.

Telep016si Onkomafinyzatok kulturfilis feladatainak tfimogatfisa

Mfik6d4si c61fl k61ts6gvet6si trim. t s kieg6szit6 tfimogatfisok

Elszfimolfisb61 szfirmaz6 bev6telek

Onkormfinyzatok mfik d6si t mogatfisM "2,  ,sz.m.

Egy6b mfikSd6si c61fi tfimogatfis Aht.-6n beJfi]r6!. 5ssz.:*2.2.sz.m.

Mfik6d6si c41fi tfimogatzis e|kfil6nitett fillami p&azalapt61

Miik6d6si c61fi tfimogatfis helyi 6nkomlfinyzatoktdl 6s kv-i sz.-t61

Fdha moz:isi c lfi ¢ nkormfinyzafi  fimoga fisok Aht.-6n belfih'6 

Magfinszem61yek kommunfilis ad6j a

Helyi iparfiz4si add

Talajterhel6si dij bev6tele

K6sedelmi pdt!6k bev6tele, Bffsfig, egy6b k6zhatalmi bev6telek
K xhatMmfi bev6tdek  sszesen
MfikSd6s  bev4te ek :*2,3.sx.m,

Fdha mozfisi bev6tdek
Mfik d6s  c6hi :itvett p4nzeszkSzSk:
FdhMmozfisi c61fi :itvett p6nzeszkgzNc
K()LTSEGVETESI BEVETELEK ()SSZESEN
Hitel-, kNcs6nfelv4tel (tbrrfishifiny)

Maradvfiny N6nybevdtele:

Finansz rozfisi bev6teJek
BEVETELEK MiNDOSSZESEN:

Onkorrnfinyxat
115 359
74 732
64 826
32 g96

6 645

294 45g
1!3787
113 787

12 000

25 000
7OO

4O0

38 10@

!4 000

=

460 345

*-gal jeR R jogdmcsoportok r sz etez se kfi n meR6Netben megtMfi hat6:
2/7. SZ. A heh,i OM ormfin3,=alok dllal&7os mfik&lds'dnetc & dgazali fdadctlaitmk tdmogatdsa

Z 2. sz Bevc lelek r&'zletezd t6bldzata

2/.3. sz. Mfik&t&i bev&elek r&zletez&'e

460 345

Eredeti el6irfinyzat

nt4zm6nvek

!1 496

! ! 496

1t 496

Ne ,ds[tot 
5nkormfiayxat

sszesen:

115 359
74 732
64 826
32 896
6 645

294 458
!t3 787
1!3 787

=

!2 000
25 000

700
400

38  00
25 496

=

47  841

=

Ebb(i/
felha/moz6
SL"

__

(?

0

Mddositort el6irfiny.zat 2021.06,30.

O korrn r yza   l

115 359
74 732                    74
64 826                    64
32 896                    32
6 645
5 585
1 035

30  @78
!13 787
1t3 787

=

i2 000
25 000

700
400

38 100

Nett6sRott
5nkormSnyxat

sszesen:

1!5 359
732

826

896
6 645
5 585

035

30t 078
113 787
t13 787
93 942

t2 000
25 000

700
400

38 100
25 496

=

=

=

478 46!
_

!58 082
158 082
636 543

14 oo0

=

466 965      1! 496
_

t52 712    5 370
52 712     5 370

419 677  16 866

11 496

h t4zmhnyek

-L,

bb

dl

i

adatok e Ft

Mddositott el6ir@yzat 2021.12:.31.

Ne dsR t 
5 korm nyxat Ebbdl

Onkorm nyxat L,   ....   ny ,k      sszesen: re!l almozfisi."
115 878  ......

77 262 [            77 262
73 051          73 051
32 935            32 935
6 754         6 754

13240              13240
t 035             ! 035

320 155  1-          320  55
113787    [                       113787                                    0
113 787   [    -           1 i3 787

93 942
46 995               46 995
!2000                            12000
25 000          25 000

700 [               700
400                 400

38 100   [    -           85 095
t4000  [ 17696         3 696

!52 712   1  537{)        !58 082                 0
52"       58082  !     :



1/1 mell klet a  ....  /2022 (...) 6nkormfinyzati rendelethez

F{5 defik KSzs0g  O kormfinyzat 2021.  vi miik{id6s  bev6te e[

adatok E Ft-ban

M(ik{SdOsi bevOtdek rOsz etezOse

Eredefi Ei.

OnkormRnyzat
M6dosRott EL

2021.06.30

3.

•

Szolgfiltatfisok ellen@t@e"

K6zvetitett szolgfiltatfisok ellendrtd

Ellfitfisi dijak:

Tulajdonosi bev6telek

Kiszfimlfizott filtalfinos forgahni ad

Alta!imos forgalmi add
visszat@it&e (visszaig.AFA)

Kamatbev6telek

Biztosit6 filtal fizetett kfirtdritds
Egydb mfik6d&i
bevdtelekikiadfisok visszat rit sei

M ikiidOsi bev6tdek iisszese= (1-t0)

.

4 5OO

7 500

9OO

! 000

lOO

14 @@@

K4szlet@t@esit4s ellen@t@e 4 500

7 5O0

9OO

I 000

t00

14@@@

M6dosRott EL

202!.12.31
Eredefi EL

KOH
Mbdositott EL

20211.06.3@

M6dositott El.

2021.12.31

Ovoda
M6dos tot  EL

Eredefi EL

9 072

2 424

! 1 496

2@2!.0&30

9 072

2 424

! 496

15 072

2 624

17 696

Eredeti EL

4 500

7 5OO

900

9 072

3 424

lOO

25 496

Osszesen

M6dosltott EL

21121.06.311

4 5OO

7 500

900

9 072

3 424

lOO

25 496

15072

2 624

17 696



2. mel klet a  .....  /2022.(  .......  ) 6nkomlimyzati rendelethez

Fglde k kSzs gi O kormfinyzat 20210  vi kiad sai ak elgir yzata

KIADASOK

Iio

380 359

VI°

Vo

Fogl. 16tsz ma f6
' K0zfoglalkoztatottak 14tszi rn a

Eli tottak p4nzbet jutattaisai

P nzeszkSzfitadfis, t mogatfisok
Mfik6d4si c416
Felhalmozfisi c6lO

Tartal4k

Finansz rozfisi kiad sok

Kiadfisok Fgiisszege:

Foglalkoztatottak szfima (f6)
KOzfoglalkoztatottak 14tszfima (f6)

186 915
19_

75

18 7O2

62 474          152 359          91 434
62 474                      62 774                     91  434

89 585

1  778                       11  778                     11  778

471  841                    636 542                  708 815

45          45         45
75     75              75

25  361

12

75

8 702ilV°

12

75

21 702

59615
9 692
42!1

=

73 518
12

72 769
11 187
34 007

491

118 454
19

104 549
! 0 096
63 449

g g21

60 615
9 691
6 075

635
77 016

!2

72 769
!1 187
35 679

69!
12  326

19

108 799
10 096
65 694
71 772

Eredeti
eliir yzat

¾6d sit tt
el6ir yzat

06.30.

adatok E Ft-ban

el{iir i yzat
12,3 io

60 505
8 754
5 865
1 892

77 016
t2

72 799
1! 187
41 494

1 046

12  521
!9

109 879
10 096
88 839

171 545



3.mel l klet a  ....  /2022(...) 5nkormfinyzati rendelethez

oo
A FS de iki KSzSs Onkor nyzati Hivata  bev6te ei 6s kiad sai

2@21o6V

KSzSs  nt4zmSny fe tartgsa                                    adatok E Ft-ban

Eredeti Ei.        Mddos tott Ei. 06°30°        M6dos tott Ei. 12.3 .

Bev te 

FS de k int6z 6ny  fi a sz roz s      73 518        73 518   73 5 ! 8

M kSd s  c6  t ogat s ( EP, 5 ko V aszt s )

nt6zm6 yi mfikgd6s  be%te 

Kg ts gvet s  p az aradv y                      3 498    3 498
NEVETEL OSSZESEN°                      73 518       77 015   77 @15

ad s

Szemdtyi juttatgsok                   59 615       50 615   60 505
Munkaaddi jAruldk                       9 692         9 591     8 754
Szem yi Mad s@k 5sszesea:          69 3@7       7@ 306   69 259

D logi k ad s@k                 4 211        5 075    5 865

Fe ha oz si  ad s@k                                 1 892

o,,K ADAS OSSZESEN:               73 518       77 @15   77 @15



4. me!16klet a  ....  /2022 i...) 6nkomlimyzati rendelethez

oo

FNde k K{izs gi Onkorm nyzat k ks6gvet@i szerveinek (im6zm6nyehtek) 2@21o &f b :v{ite]  6s  dadfisi e gk@ yzatai

adatok E Ft-ban

BEV TELEK

Int6zmdnyi mfik6ddsi bevdtel
Mfik6d6si c6!fi tfimogatfis
Mfik6d si cdfl p6nzeszk6zfitvdtel
FelhaJmozfisi cdhi pdnzeszk6zfitv@el
P6nzmaradv iny
Irfinyftdszervi tfimogatfis

Bev@dek {5sszesen:

Eredeti EL

73 5!8

73 518

3 498
73 518

77 0t6

KSz s Onk@rm yzati H vata 

Szemdyi jmtat s
Munkaaddt terhe15 jS.ru dk

Dologi kiad s ds egydb t tyd k
Eff itottak pdnzbe i juttatfisai

3 498    Bemh z si kiad sok
73 518   Fehijitfisi kiadfisok

77 0 ! 6   Kiadfisok  sszese :

59615
9 692
4211

73 5!8

L I; ,1[6dos to  EL
Mddositott EL 06.30°        t 2.31.

a>;soK

C Eredeti EL M6dositot  EL 06.30,   M6dositott EL 12.31.

6O 615

9 691
6075

77 016

60505

8754.

5865

1892

77 016

Intdzmdnyi mflk6d6si bey@el

Mfik6ddsi cd18 tfimogatfis
M{ik6d si cdO pdnzeszkOzfitv@el
Felhalmozfisi c6!0 pdnzeszk6zfi dtel

Pdnzmaradvfiny
trfinyitdsze -i tfimogatgs

Bev6tdek {5sszese :

!0 000

110 308

120 308

666
110 308

120974

FNde M Gyerme oso y Ovoda

! 0 000       Szemdyi juttatS.s
Munkaaddt terhd6 j& l k
Dologi kiadks
Ellitottak p nzbeli juttatfisai
Bemhizisi kiadisok
Felf jitisi kiadisok

-       adisok 5sszeser :

64 !31
11218
44 554

405

120 308

66 43!
11218
42 657

668

120 974

72799

11187

41494

I O46

!26 526
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5. melldkiet a  ....  /2022(...) & kormfinyzati rendelethez

Az 5nkormfinyzat mfikSd si 4s fe ha m@z si c fi bev tdeinek  s  dad sainak

2021o 6v  e giri yzata m&qegrendszerbe 

adatok E Ft-ban

gev6tdek

MfikSd si bev tdek:
Onkormfinyzatok mfikOd4si tfimogatfisai

Eredeti EL M6dosltott EL {)6.30.

294 458

113 787
38 !00
25 496

!58 082

! 13 787
38 !00
31 696

!58 082

Munkaaddt terhet6 j raidkok
Dologi kiadfisok
Ellfito ak p4nzbe!i jmtat sai

r       R  1  o°   "       rMfikOddsi cghi penze z (ozatadas

Tarta14k

Fi=aszfrozfis  Mad sok miik6d{si Co
Mfik0d6si c.finansz. Kiadfisok .4ht.mege .

113 787
38 !00
25 496

F ar szfroz si bev4te  mfik dOsi Co

Egy4b mfik6ddsi c41fl tfimogatksok
K0zhatah i bev4telek
Mfik0d4si bev6telek
MfikOddsi c41d p6nzeszk0zfitv&e!

301 078

Mddositott EL 12.31.

320 155

ad sok

Mfik d si  ad isok:
Szemdlyi juttat isok

Eredeti Eio

236 933
30 975

101 667
!8 702
62 474

11 778

M6dositott El. 06.3{).

242 ! 83
30 975

107 448
!8 702
62 774
89 585

i ! 778

M6dositott Ei. I12,31.

243 183
30037

136 198
21 702
91 434

1 ! 778

Fe ha moz si bev4te  5sszese °

BEV ;TELEK FOOSSZEGE 47! 841 636 543

46 995

708 815

Fe hatmoz si  dadis 5sszese :

--                oo
ADASOK FOOSSZEGE

Mfik d si bev te   sszese :

Felhalmozfisi c41fi Onkormfinyzati trim.

Felhalmo fisi  bev&elek

46 995 Bemhfizfisok

Fe1@iti sok

Felho c41d t mogat s

9 312

471 841

471 84!

73 @98

636 543

636 543 661 82@ Mfik d si Madis  sszesea° 462 529

9 312

563 445

20 648

52 45O

534 332

29 360

145 123

174 483

7@8 815



6. melldklet a  .....  /2022.(  .......  )  Snkormfinyzati rendelethez

Megnevez s

Tdrsada[mi szerveze ek.ek d ¢¢do  pd.zeszk&g 

adatok E Ft-ban

Mddos#o 
e[6%d yzat

Onkdntes T[izolt6 E , ,es#[et

Onkdntes Tgzo#6 Egyes#[et / tiizo[t6 aut6 CASCO, KJb°
Polgdrd! dg
FTC Labdar6 g6 ,5 :'akosztdtv

Ndvc y Lqios Di6L 7)ort Egyes#[et
Vdrdslceresz '

FOldedki £skoldso,ii:drg KSza]ap#v(in, y

Fdldedk Kdzsdgdri Kdza[<pi 2dny
MOBIL FFE
Citerazenekar  s PdvakSr

_

Szivdrvdny N@da! :dr
Fdldedki Ha omdnySrzd ds N@mffvdszeH E.
Bdrdos Ict /dn ds jeles6ge
Mifidcz6 C 'aldd
Rdkdczi Szdv-Kispiac

Egydb szervezetek tdmog,atdsa ( ar a[d/c)
so

Osszese 

M k d si c fi p zeszk zitadisok:
Makd Kist rs g TObbcdl  Tfirsulfis

Tagd ak (TOOSZ,DA H, Banat-Triplex Confinium EGT, egy b
tagdijak)Tisza- Maros Vid ke Ji3vSj rt Egyes ilet

6f ldefik K. nk° °2020° dvi tfirsulfisi elszimolisok
FNdefik Tdrsdgi Szocifilis, Egdszsdgagyi, Gyem e dldti ds Ovodai
Onkormfinyzati Tfirsulfis mfik 3d si ki31ts g hozzfijfirutfis

Osszesen

56 922
59 272

Miik d si c % /  p nzeszk zgtadfis  sszese                    62 474       62 474

300          300
500          500

!70          170

t50       150

3 2#2     3 2#2

1 400     ! 400

95O      95O

5OO

532
35O

700

500
532
350
700

56 922
59 272



EL(STERJESZTi S FEDOLAP
Tbrgyaabs napja" 2022.04. 27.

Az Onkormanyzat Szervezeti 6s MGkOd6si Szab iyzat&nak m6dosit&sa

Em6ad6: Polgarmester

Em6k6szit6° Jegyz6

V61em6nyez6 bizotts&gok:

0gyrendi Bizotts&g 2022.  primis 25.

E fogad&shoz sz ks@ges szavazati arAny: min6sitett t6bbs69

Magyarorszag helyi 6nkorm&nyzatair61 sz616 (tovabbiakban" MOtv.) 2011. ¢vi
CLXXXIX. tOrv6ny 47.{} (1) (2) bekezd6seire, vaJamint az 50.{}oara figyelemmel.

,,47. § (1) A k6pvise/d°test#iet akkor hat4rozatk6pes, ha az d/6sen az dnkorm4nyzad
k6pviseldknek tdbb mint a fele jelen van. A hatbrozatk6pess6get folyamatosan
figyelemmel kefl kis6rnL
(2) A javas/at effogad4sbhoz az egyszerO tdbbs6get ig6nyi6 javas/at eset@n a je!en
levd dnkorm4nyzafi k6pviseldk, min s#ett t bbs#.get ig nyl6 javaslat eset n az
5nkorm#nyzad k#pviseldk tSbb minf a fef nek i#en szavazata sz#ks#geso. A
betdttet!en dnkorm4nyzati k6pviseldi helyet a hat4rozatk#pess#g szempontj4bd
betdltdttnek kefl tekintenL"

T rgyat&s m6dja° nyilt OI6s

MOtv. 48.§ (1)-(2) bekezdcsre figyelemmei.

A napirendi pont r6vid tartairna°

A Hivatai attai- a 2022,  vi n psz&rn &l&s e 6k sz t s ve   s  ebonyo t&s&va 
kapcso atos feladatok eilat,Cs,Cra k6tOtt egyOttmLik6desi mega lapod&s szerinti
feladatokka! OsszefOgg6 beveteleket  s kiadasokat a kOnyvelesben a ,,013210 Atfog6
tervezesi  s statisztikai szo g#. tat sok" megnevez sd korm nyzati funkci6n keil
elsz&motni.
A fenti kormanyzati funkci6 hem szerepel jelenleg az Onkormanyzat Szervezeti Cs
MLikOdesi Szab,Clyzat ban, ez rt m6dositani sziJkseges.



F6Ude k k6zs6g PoJg&rrnester t6n
6922 F61deak Szent L. ter 1.62/524-092

SZo:         /2022,

Ea R,Ck6czi Edit

T&rgyo Az 6nkorm&nyzat Szervezeti 6s

MLik6dSsi Szab&iyzat&r61 sz6i6 rendelet

m6dositasa

F6Jde&k k6zs6g K6pvise 6otestQlete

F61de&k

TiszteR K6pviseR6otestOJet!

FOldeak  K6zs6gi  Onkormanyzat  K6pvisel6otest01et6nek  Szervezeti  6s  Mdk6d6si
SzabaUyzat&r61 sz616 (tov&bbiakban: SzMSz) 12/2019.(XI.28.) 6nkorm,¢nyzati rendelet 1.
rnelJ6kUete tartanmazza az 6nkorm&nyzat k6teiez6en ell&tand6 6s 5nk6nt v&Jlaat fe adatait
korm&nyzati funkci6k szerint:

A korm nyzati funkd6k 5s  Jlamh, zta si szak gazatok osztSiyozSsi rendjSr61 sz616 15/2019o
(X:[:[o7o) PN rendelet 3°§ (1) bekezd6se szerint a k61ts6gvet6si sz mviteiben a bev@eleket 6s
kiad sokat azokon a korm, nyzati funkci6kon kel! elsz moini, amelyek 6rdek ben azok
felmerOlteko

A Hivatal altal- a 2022° 6vi n6psz&mi&J&s e16k6sz t6s vel 6s nebonyol t&s&va 
kapcsonatos feJadatok ellat s ra kOt6tt egyOttmOk6desi meg,Cllapod&s szerinti feladatokkal
6sszefL]gg6 bev6teleket 6s kiadasokat a kOnyvet6sben a ,,013210 Atfog6 tervez6si 6s
statisztikai szo g tat sok"  egnevez s  korm nyzati funkci6n keii elsz,¢molni.

Az Sz Sz m6dos tasa az6rt szQks6ges, mert a ,,013210 Atfog6 tervezSsi 6s statisztikai
szolg&itat&sok" megnevez6st  korrnknyzati funkci6t az Onkorm&nyzat SzNSz0oe nero
tar a mazzao

A fentiek alapjan javas om az Onkorrn& yzat SZ SZo6nek m6dos t&s&t az ei6terjesztes
mellekleteben foglait rendelet4ervezet szerint.

Tiszte t Kbpvise d=testQ et!

A fentJek alapjan kerem a TiszteJt K6pvisel6-testLlietet, hogy az el6terjesztbs mell¢klet¢t
kepez6 rendelet-tervezetet vitassa meg es az SzMSzot m6dosit6 rendeietet a meii¢klet szerinti
tartaiommal aikossa meg..

F6 de&k, 2022.04.20.



TERVEZET

F6Ude&k K6zs6gi 6nkorm&nyzat K6pvisei6=test let6nek
.........  /2022.(W  ......  ) 6nkorm&nyzati rendelete

F;dJde k K;dzsbgi ()nkorm nyzat K pvisel J=test let6nek
Szervezeti  s MSk d si Szab lyzat r6J sz616 1212019  XJ.28o) nkorm nyzati rendelet

m6dos t&s&r6J

FOideak KOzsegi Onkorm&nyzat K6pvisel6-testOlete az Aiapt6 6ny 32.cikk (2) bekezd6sCben
meghatarozott eredeti jogaikot6i hatfisk6rben, az Alapt6wCny 32. cikk (1) bekezdCs d.)
pontjaban meghat,Crozott feladatk6r6ben eljarva a k6vetkez6ket rendeli el

F61de&k  K6zs6gi  ©nkorm&nyzat  K6pvisel6otestOlet6nek  Szervezeti  6s  M .ik6d6si
Szabatyzatar61 sz616 12/20!9 (XI.28.) 6nkorm&nyzati rendelet 1. mellCklete e rendelet 1.
mell6klet6re m6dosui.

E rencieiet a kihirdetCst k6vet6 napon 16p hat&lyba.

Ha na  G&bor

polg&rmester

R&k6czi Edit

iegyz6



melU6kUet az F01deak K0zsCgJ Onkormanyzat KCpvisel6-testi31etenek  ........  /2022.(JV  .......  )

0nkormanyzati rendeletehez

Az 6nkorm&nyzat k6teiez6en eMl&tand6 6s 6nk nt v&Ulait feladatai

011130 Onkormanyzatok ¢s 0nkormanyzati hivataJok jogalkot6 Cs aitalanos igazgat si
tevckenysege

013210 Atfog6 tervez6si 6s statisztikai szoJg&ltat&sok
013320 K0ztemet6-fenntartas Cs -mGk0dtetCs
013350 Az 0nkormanyzati vagyonnal val6 gazdalkodassal kapcsolatos feJadatok
013360 Mas szerv rCszcre vCgzett penzQgyi - gazdalkodasi, Qzemeltetcsi, egyCb
szolgaltatasok

013370 informatikai fejlesztesek szolga]tatasok
016010 Orsz,&ggyLilesi, 0nkormanyzati Cs eur6pai parlamenti kcpvisel6valaszt sokhoz

kapcsolod6 tevekenyscgek
016020 Orszagos ¢s helyi ncpszavazassal kapcsolatos tevCkenysCgek
016030 Allampolgarsagi (3gyek
016080 Kiemeit alJami ¢s 0nkormanyzati rendezv@nyek
031030 KOzter01et rendjCnek fenntartasa
032020 TLiz- ¢s katasztrOfavedeimi tevekenysegek
041232 Start-munka program   Teli k0zfoglalkoztatas
041233 Hosszabb id6tartam[[  k0zfoglalkoztatas
041236 Orszagos k0zfoglalkoztat ,si program
0412 37 K0zfoglaikoztatasi mintaprogram
045160 K0zutak, hidak, alagutak QzemeltetCse, fenntartasa
05i050 Vesz¢lyes hulladCk begyGjtCse, szallitasa, atrakasa
062020 TelepQlesfejlesztcsi projektek Cs tamogatasuk
0640!0 K0zvilagitas
066010 ZOldterQlet-kezelcs
066020 Varos-, kOzseggazdaikodasi egyCb szolgaltatasok
072450 Fizikoterapias szoigaltatas
074031 Csalad Cs n6vCdeimi egeszsegQgyi gondozas
074032 IfjQsag-egeszsegQgyi gondozas
082042 K0nyvtari allomany gyarapitasa, nyilvantartasa
082043 K0nyvtari aliomany feltarasa, meg6rzese, vCdelme
082044 K0nyvtari szolgaltatasok
082091 K0zm( vel6des o k0z0ssegi Cs tarsadalmi reszvetel fejlesztCse
086020 Helyi, tcrsegi k0z0ssegi ter biztositasa, mGk0dtetCse
083030 Egycb kiad6i tevckenyseg
086030 NemzetkOzi kulturalis egyiJttm( k0des

091140 Ovodai neveles, ellatas m(Jk0dtetesi feladatai
095020 Iskolarendszeren kivi31i egyeb oktatas, kepzes
096015 Gyermeketkeztetes k0znevelesi intezmenyben
096025 MunkahelyJ ¢tkeztetes k0znevelesi intezmenyben
10203! Id6sek nappali ellatasa
102050 Az id6skorOak tarsadalmi ]ntegraciOjat c¢1z6 programok
104031 Gyermekek b01cs6dei ellatasa
104035 Gyermeketkeztetes b01cs6deben, fogyatekosok nappali intCzmenycben
104036 Munkahelyi ¢tkeztetes b01cs6deben
104037 lntezmenyen kivQli gyermeketkeztetes
104042 Csalad ¢s gyermekj61eti szolgaltatasok
106020 Lakasfenntartassal, lakhatassal 0sszefQgg6 ellatasok
!07051 Szocialis etkeztetes
107052 Hazi segitsegnyQjtas
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szoigaltatas
107080 Eselyegyenl6seg ei6segiteset c¢iz6 tevekenysegek es programok



ELOZETES HATASVlZSGALATm LAP

F61de&k K6zs6gi Onkorm&nyzat Kepvisel6otest et nek Sze ezeti 6s MSk6d i
Szab&lyzat&hoz

(a jogaJkot&sr6E sz6J6 2010o  vi CXXX, tS 6ny 17, §oa anap] n}

A tervezett ]ogszab&Jy v&rhat6 kOvetkezm6nyei, kOU6nOsen

I. T&rsada mi hat&s nincs.

II. Gazdas&gi hat&sa nincs.

Ill. K6 ts#gvet si hat&sai nincs.

IV. K6rnyezeti kOvetkezm6nyei nincs.

Vo Eg@szs@gi kOvetkezm@nyei nincs.

Adminisztrat v terheket befoJy&so 6 k6vetkezm@nyei az adminisztrativ
terhek mennyis@ge hem v&ltozik°

A megaMkot&s sz8ks6gess6ge: az AlaptOrv6ny 32. cikk (1) bekezd¢s d) pontja
szerint a helyi 6nkorm&nyzat meghat&rozza szervezeti Cs mfik6dCsi rendjCt. A
Magyarorsz&g helyi 6nkorm&nyzatair61 sz616 2011° 6vi CLXXXIX. t6rv6ny 53. §
(1) bekezdes6ben - valamint egyCb rendeikez6seiben   foglaltak el irj k a
szervezeti 6s m0kOd6si szabalyzatba foglaiand6 t6makOr6ket.

A ]oga kotg, s e rnarad&sgnak v&rhat6 k6vetkezm6Hyei" mulaszt&sban
megnyitvanul6 t0rv@nysert@s.

IX. Az a kaJmaz&shoz szQks6ges szem6Uyi, sze ezeti, targyi 6s p6nzQgyi
felt teieko a feR6telek biztositottak.

R&k6czi Edit

jegyz6



JNDOKOLA$

F lde k K6zs gi Onkorm&nyzat
K pvisel6°testOmet6nek Szervezeti  s MSk6d si @zab&lyzat hoz
(a ]ogaHkot ,srdJ sz6 6 2010o 6vi CXXXo t 6ny 18. §oa aHapj&n)

A kormSnyzati funkd6k 6s  ltamh ztart si szak gazatok oszt lyoz si rendj6r61 sz616 15/2019o
(XZ[o7.) PM rendelet 3.§ (1) bekezd6se szerint a k61ts6gvet6si sz mvitelben a bev6teleket  s
kiad sokat azokon a korm nyzati funkci6kon keil elsz molni, amelyek drdek6ben azok
felmerOltek.

A Hivatal attal- a 2022° 6vi n6psz mi l s el6k6sz t6s6ve   s nebonyotit s van
kapcso atos feladatok ellatasara k6tOtt ecjyOttmOk6desi meg&llapod s szerinti feladatokkal
6sszef0cjg6 beveteleket 6s kiadasokat a kOnyvel6sben a ,013210 Atfo96 teP ez6si 6s
statisztikai szo g tat sok" megnevez6s6 korm nyzati funkci6n kelt elsz molni.

Az SZ SZ m6dos t&sa az6rt sz0ks6ges, mert a .013210 Atfog6 tervez6si 6s statisztikai
szolgaitatasok" megnevez6sd korm&nyzati funkci6t az (3nkorm&nyzat SZ SZ-÷ nero
taAa rnazza.

Fentiek miatt szOks6ges az Onkorm&nyzat SZMSZ-6nek m6dosit&sa.

A rendetet-tervezet az uni6s jogb61 ered6 egyeztet6si k6telezetts6gekke! 6sszhangban all, a
jogalkotasr61 sz616 2010. 6vi C X. T6H6ny 20.§oaban foglalt egyeztet6si k6telezetts6g a
rendetet-tervezettei szemben hem all fenn.

R&k6czi Edit
iegyz6
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Tisztelt K pvisel6-test let!

Az 1996. Cvi XXXI. tOrvcny a t[Jz elleni vCdekezCsr61, a mOszaki mentCsr61 Cs a t(Jzoit6s&gokr61 sz616
jogszabaly, 30.§ (5) bekezdes a kOvetkez6kr61 rendeikezik: A tLizolt6 parancsnok vagy kijelOit helyet=
tese evente beszamol a hivat,Csos tLizolt6sag mL kOdCsi terDletCn makOd6 telep01esi Onkorm nyzat
k¢pvisel6=testLilet6nek a telepCiles tLizvedelmi helyzeter61, a tLizvCdelem CrdekCben tett intCzkedesek
r61 ¢s az azzal kapcsolatos feladatokr61.
A Szegedi Katasztr6favCdelmi KirendeltsCg Mak6i Hivat&sos T( zolt6o parancsnoks&g elkCszitette a
2021.6vi beszamol6jat.
A besz mol6 az el6terjesztCs mellCkletCt kCpezi.

Tisztelt K pvisel6-test iet!

A fentiek megismerCse ut&n az alabbi hat&rozati javaslatot terjesztem el6 megtargyal&sra.

HATAROZATI JAVASLAT

F61de k K zs6gi Onkorrn nyzat K6pvisei6=testelete a Csongr&d - Csan&d Megyei Katasztr6fav¢o
delemi lgazgat6sag Szegedi Katasztr6favCdelmi KirendeitsCgenek 2021. Cvben vCgzett szakmai fela
datair61 sz616 eves besz&mol6j&t megt&rgyalta Cs az abban foglaltakat tudom&sul veszi.
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° FOlde k=0f ldeak kOzs¢gek Jegyz6je
o FOideaki K0z0s Onkorm nyzati Hivatai pCnzSgyi ca.
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A giz elleni v4dekez4sr61, a mfiszaki ment4srN 4s a  zolt6sfigrdl szdl6 1996. 4vi XXXI.

t0rv4ny 30. § (5) bekezd4s4nek el6irfisa ahpjfin, el6zetes tfij4koztatfis c41jfibd! megkfild0m a

Szegedi Katasztr6fav4delmi Kirendelts4g 2021.4vi Beszfimol6jgt.
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Tisztelettel:
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A t z dleni vddekezdsrbT, a m szaM mentdsrb7  s a t zolt6s gr61 sz616 ]996o dvi  L

t rv ny 30, § (5) bekezddsdnek elb rdsa alapjdn: .A t zolt  parancsnok va  Mjel lt
helyettese dvente beszdmol a hivatdsos t 'zalt6s6g m 'kOddsi ter letdn m kOdb  telep ldsi

nkormdnyzat kdpvisdb'4est leCdnek a telepi lds ttizvddelmi kelyzetdrbT, a t[izvddelem

drdekdben ¢ett inCdzkeddsekrb'l ds az azzal kapcsola¢os fdadatokr6L "
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Ezen  rvdayi kO e eze sdgne  elege  gdve az a bbi beszdmol6¢ ¢erjesz em a T sz¢el 
dpv selb" Tes e¢ e d:

K e e t c k  egwl6su sa

2021  vben Kirendelts giink els6dleges feladata a j irvgnyagyi elNrfisok szigort  betartatfisa
mellett, az fillomfiny v delme, a mfikOd6ke3pess g fenntartfisa, kiemelten a ment6otfizv delem
biztositfisa volt. A vesz lyhelyzet  s az azt kt vet6 eg szs gt gyi vfilsfighelyzet elrendel s t
k 3vet6en a szakmai  s hatdsfig  tev kenys g ink sorfin prioritfist  lvezett a megel6z s, a
gazdasfig mfikt d6k pess g nek, majd fijraind[tfisfinak a t imogatfisao A jogszabfilyok  s a
szakmai elNrfisok teljest l se  rdek ben folyamatosan konzult iltunk az agyfelekkel, melynek
eredm nyek nt jogszerfi, megalapozott  s rtWid id6n beliJI meghozott d Snt sekkel,
fillfisfoglalfisokkal! seg[tettak a beruhfizfisok megvalds[tfisgt, a gazdasfig szereplNnek
tev kenys g t°

A  Szegedi  Katasztrdfav delmi  Kirendelts g (a tovfibbiakban:  Kirendelts g)  s  az
alfirendelts g ben  mfikOd6  Szegedi-   Ss,  Makdi  Hivatfisos  Tfizolt6-parancsnoksggok
(tovgbbiakban: Tfizoltdsfig), valamint a Ruzsaio  s, Kisteleki Katasztrdfav de mi (3rst k
(tovfibbiakban° Ors) mfik d s nek szem lyi  s tfirgyi felt telei biztos[tottak voltako

Kiemelten  kezelt ik  a  Csongr id-Csan id  Megyei  Katasztrdfav delmi
(tovfibbiakban:   Csongrfid-Csanfid  MKI)   Igazgatdjfinak  meghatfirozott
teljes tm nyc lok v grehajtgsfit, melyek az alfibbiak voltak:

Igazgatds ig
szervezeti

A lakossgtg biztonsggfinak nt vel6se 6rdek6ben tovfibb kell er6s ten  az otthon jellegfi
16tes[tm6nyekben, panel6pt letekben 616k tfizv6delmi tudatoss igfit, a tgrsashgzak,
lakdkOzOss6gek irfinyfiban a figyelemfelh v6 tev kenys get kiemelten a kt zt s hasznfilatti
terekben t rt n6 t irolfis szab tlyaira, az otthoni tfizvesz lyes tev kenys g v gz s nek
felt teleireo

2.  N6velni kell a beavatkoz6 t nk6ntes tfizolt6 egyest letek szfimfit. Tovfibb kell er6s[teni az
6nk6ntes tfizolt6 egyest letek szerepvfillalgtsgtt a ment6 tfizv6delmi feladatok ellitt isfiban,
valamint a vesz6lyhelyzeti szintet el nero  r6 helyzetekben az  nk ntes ment6szervezetek
hat kony bevonfisfit.

3.  Folytatni kell a vesz lyes iJzemek iJzemeltet6inek a biztonsfigos mfik 3d ssel kapcsolatos
tudatossfig inak nOvel6s6t a Seveso III. irfinyelv c61kitfiz6seivel ¢Ssszhangban.

4.  Kiemelten kell kezelni a COVID-19 jfirvfinyhoz kapcsoldd6 fillomfinyv delmi, megel6z6
int zked sek fenntartitsfit  s marad ktalan betartgsfit kiemelt figyelemmel a hivatfisos
katasztrdfav delmi  szerv  mfikOd6k6pess g6nek,  alapfeladatai  v grehajtfisfinak  a
biztositfisfira.

A fenti c lok el r6se  rdek6ben a tervezett feladatainkat a vezet6i munkaterveinkben
meghatgrozott m6don v grehajtottuk.
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Kirendelts6g-vezet6i beosztfisomat 2019. december 1.6ta megNzfissaI, majd 2020. december
l-t6i kinevez ssel tCSltC)m be. A Kirendelts g szervezeti egys6geinek vezet6i tCSbb6ves szakmai
s vezetN tapasztalattal rendelkeznek, hivatfisuk irfint elkOtelezettek. A szakteraleti vezet6k az

integrfilt feiadat-v6grehajtfis mddszertanfit meg rtett6k elsajfititottfik 6s kivfil6an alkalmazzfik.
A Kirendelts6g teljes gtllomfinya egys ges  s fegyelmezett. Az el6fordul6 ftiggelems rt6sek,
hibfik hifinyossfigok kiktiszObN6s6ben egy ttmfikC)d6ek.

Korfibbi beosztfisomban is kiemelten fontosnak  rt keltem a megfelel6 informfici6 firamlfist,
mely a Kirendelts gen sajfit fejieszt sfi informatikai rendszerrel biztositott. A beosztfis
betNt s t k6vet6en a teljes szem lyi fillomfinnyal elbesz lgettem, a sziiks ges feladatokat,
elvfirfisaimat meghatfiroztam. A Tfizoltdsfigok 2020.  vi tev kenys g r61 szdl6, a Testtileti
Ul sen tC)rt n6 beszfimoldkon szem lyesen r szt vettem. Az ()nk ntes Tfizolt6 Egyest let filta 
megtartott kC)zgyfil seken szint n szem lyesen k pv seltem Kirendelts ganket.

• !ii !iiiii<. 
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A Kirendelts g mfik d si sz[nvonalfinak meg6rz se  rdek ben folyamatosak vottak a
mur katervekben szerepl6 beszfimoltatfisok. A szervezeti egys gek vezet6i t Sbb ves
tapasztalattal rendelkeznek, ¢)nk pz s keret ben folyamatosan b6v[tik ismereteiket.

A Csongrfid-Csanfid MKI 2020-ban kiadott Szervezeti  s Mfik6d si Szabfilyzata alapjfin a
Kirendelts gi agyrendet fitdolgoztuk. A munkakC)ri leirfisok minden fillomfinytag eset ben
elk sziiltek, aktualizfilfisuk megtCSrt nt°

Tfiz tds gi szak erfi et:

2017  v elej n a k szenl ti szerek  itlag letkora 19  v volt, 2021  v v g n ez a szfim 9,75  Vo
Az fij szerekkel teljesnek  rezzt k Makd vfiros  s a kC)rnyez6 12 telepfil s merit6 tfizv delm to
A technikai felszerelts gtink,  s a fo|yamatosan fejlesztett tudfisunk garanci it jelent arra, hogy
a lakossfig  leto  s vagyonNztonsfiga er6s, a beavatkozfisok sz[nvonala magas maradjono

A Kirendelts g mfikOd si kC)rzet n a tfizoltdsgtgok a beavatkozfisaikat 97 %-ban I. riasztfisi
fokozatban hajtottfik v gre, amelyb61 437 eset, 22% volt kiemelt. 22 esetben II-es riasztfisi
fokozatban v geztek kfirfelszfimolfist. K t esetben v grehajtott IV-es riasztfisi fokozatban az
er6k eszkOzC)k vonulfisa megtC) nt, azonban mindk t eset t ves jelz s volt. A diagramon jdl
lfitszik, hogy a mfiszaki ment si szfimok mfir  vek 6ta magasabbak, mint a tfizeseti szfimok. A
tfizesetek kOzal pedig magas a szabadtertileti tfizesetek szfima. A szabadte leti tazek  s a
sz ls6s ges id6jfirgsi viszonyok okozta kfirok felszfimolfisa jellemz6. Ez rt az fillomfiny
k pz s n l is kiemelt szempontk nt kezelttik az ehhez kapcsol6d6 t makOrOk feldolgozfisfit.
Mind a k t teraleten v gzett felszfimolfisokra egyarfint jellemz6 a hosszantart6 munkav gz s,
igy az fillomfiny pszichikai, fizikai felk szit se is elengedhetetlen, ahogy az ehhez sztiks ges
logisztika is.

iiI
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A tfizesetek szfima enyh6n cs6kken6 tendenci it mutat, a mfiszaki ment6sek 50%-kal
emelkedtek az el6z6  vhez k pest, de m g a viharosnak mondhat6 2017, 20 ! 8  s 2019  vekben
tapasztalt 220-as  .tlagoz k pest is 10%-os emelked s mutathat6 ki a Makdi Hivatfisos
Tfizoltdsfig mfik6d si teriilet n.
2021-ben sem keralt6k el teNlett nket a nagy viharok (2015-ben 61 db viharkfir, vagy fakidN6s,
201 &ban 50 db, 2017-ben 160 db, 2018-ban 127 db, 2019-ben 145 db, 2020-ban 94 db), 159
db viharkfirn il vagy fakid61 sn61 kellett beavatkoznunk. A viharkfirral kapcsolatos esem6nyek
k6t id6pontban csficsosodtak ki: augusztus elej6n 6s december v6g6n voltak t Smeges
beavatkoz isaink, heves viharok, illetve a t li jegesed s k0vetkezm nyein l.

33 db olyan k0zleked6si baleset is t 3rt6nt, amelyn l k6rt k a segits giinket. A szabadt6ri  zek
szfima-  s [gy a vegetficids teraleteken keletkezettek is - szfima kiss6 emelkedett (10 %), itt
leginkfibb id6jfirfis f' igg6 a vfiltozfis, l vek 6ta hem volt mfik0d6si teraletankiSn lfibon fil16
gabona tfiz. 202 I. jtilius 10-6n az [gfisi fit ment6n 2000 m2-en aratfis el6tt  i116 btiza 6gett az er6s
sz61ben Ossze6r6 magasfeszt lts gfi tfivvezet6k kfibelein l keletkezett elektromos szikra
k Svetkezt beno  Tovfibbra is kiemelt figyelmet forditunk a szabadt6ri tfizesetek kockfizafi
helyszineinek beazonositfisfira, a tulajdonosok felszdlitgsfira 6s a sokr tfi felvilfigosit6
tev6kenys6g v6gz6s6re a szabadt6ri tazek megel6z6se t6mak0rben. Az elmfilt 6vek tapasztalata,
bogy sokkal fi gyelmezettebb fillampolgfiri hozzfifillfissal talfilkozunko

Megvizsgfilva az esem6nyek telepiil6sek szefinfi eloszlfisfit, megfillapithat6, bogy Klfirafalva
kiv6tel6vel valamermyi telepiil6siink6n jfirtunk. A Makdn 6s kOzigazgat isi teriilet&  t Srt6nt
beavmkoz isok arimya 66,5 % f'Ol Stti, ez kicsit t0bb sok6vi  itlagtN.

A k0zleked6s  balesetek helyszineit megvizsgfilva megfillapithatd, bogy az autdpfilya
orszfighatfirig t0rt n6 fitadfisa ellen re a r6gi 43-as fit 6s a vfirost elkertil6 fit, illetve a mfik Sd si
teralet t6bbi titszakasza tovfibbra is jelent6s vesz61yforrfis a balesetek kialakulfisa
szempontjfibdl. KOzleked6s  balesettel Osszeftigg6sben 24 f6 s6ralt meg. 2021 6v sorfin
tfizesettel 0sszef' igg6 halfileset nero tt rt nt, mfiszaki ment ssel kapcsolatosan 4 elhunyt
szem ly volt. Egy makdi helyszinen halfilos gramt t6s  rt egy klimaszerel6t, egy f6 k Szleked si
balesetben hunyt el, egy apfitfalvi bgnyatdb61 k6t kiskorfl t'ard6z6nek m ir csak a holttest6t
sikeralt kiemelnank.

A tfizolt6sfigok az oktatfis sorfin az elSz5 6vekhez hasonl6an kiemelt figyelmet forditottak:
- a gyakorlat orientfiltsfigra,
- a szervezettel kapcsolatos jogi 6s szakmai vfiltozfisok a naprak6sz ismertet s6re,
- szakmai tapasztalatok feldolgozfisfira,
-  a k0zpontilag kiadott szempontokon k vt l a helyi sajfitoss goknak megfele!6en

feldolgozand6 t6mak6r6k oktatfisfira,
-  az fillomfiny fizikai fillapotfinak fenntartgsfira, fejleszt6s6re.

Ezen feliil:
-  a beavatkozfis kOzfiti 6s kOtOttpfilyfis jfirmfivek tfizesetein61 6s balesetein61 cimfi

t6mak6rOk elm61eti 6s gyakorlati oktatfisa sorfin a k6z6ss6gi kOzleked6si eszk Sz Skre
k6szitett beavatkozfist segit6 adatlapok hasznfilatfinak gyakorlfisfit;

-  a teherk6t6z6s, cs0rl6z6s 6s daruzfis szabfilyai cimfi t6mak Sr oktatfisfit az elm61eti
foglalkozfist kOvet6en, Szeged damn, az oktatfis helyszin6n t0rt6n6 gyakorlafi
bemutatfisfit;

-  Tram-tarin mfiszaki ment6si, emel6si, jfirmiiismereti gyakorlatfit;
az fillomfiny v6grehajtotta.
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A Tfizoltfisi Mfiszaki Ment6si Tervek (tovfibbiakban: TMMT) szakszerfien kidolgozottak, j61
alkalmazhat6k. Az esetleges vfiltozfisokat kOvetjak, a szaks6ges mddositfisokat megtesszt k. A
Makdi Tfizolt6sfig 10 darab meg|6v6 terv6b61 1 esetben t 3rt6nt olyan m6rt kfi vNtoz is, hogy
annak  tdolgozfisa  s felterjeszt6se szt ks gess6 villi, [gy 9 darab 2018:as 6s I darab 2020-as
keltez sfi tervveJ rendelkeziL

A Szegedi Tfizolt6s ig 14, a Makdi Tfizoltds ig 2 6nk ntes tfizolt6 egyest lettel rendelkezik
egy ittmfik6d si megfillapodfissa|. Ezen felal M6rahalom 0TE, mint beavatkoz60TE
tev kenykedik. Kirendelts gank kapcsolattartfisa a l tesitm nyi tfizoltdsggokkal  s az  nk ntes
tfizolt6 egyest letekkel folyamatos. Kiemelked6 p lda erre az  Snk ntes tfizolt6 egyestiletek  vi
tfimogat is ira ki[rt p ily izatok, amelyek tartalmi  s formai elNr ilfisfit v gezz ik, majd a k sz
pfilyfizati anyagokat felterjesztjt k a megyei igazgatdsfigra. Az elNrglfisok sorgn t6rekedtank a
megfelel6 seg[ts g megadfisfira, csak a szaks ges esetben szdlitottuk fel az egyes ileteket
hifinypdtlfisra.

Ezek az egyestiletek minden tekintetben megfeleltek a vonatkozd szabfilyzdban meghatfirozott
felt teleknek. Asotthalom, Balfistya, KKM Balfistya, Csengele, FNdefik, Kistelek, Mdrahalom,
0tt SmOs, Pusztam rges, Ruzsa, Sfindorfalva,  s a Szegedi V[ziment6k egyesalete L, Baks,
Maroslele, Szeged  s Oll s egyes(ilete IL egy ittmfik 5@si kategdrifival rendelkezik.
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Hat6sfigfi tev kenys g

Az t gyint z6k a szfimukra elNrt fillami-  s szakmai k pesff ssel rendelkezneko Allomfinyunk
nagyon fiatal, de elkCStelezett, mely a hatdsfigi versenyekbN is  vr611  vre kitfinik.
Hajdfiszoboszldn 2021. szeptember 8-9- n rendezt k meg az Orszfigos Tfizmegel6z si
Vet lked6t, ahol csapatunk a 10. helyen v gzett. Egy niben a 13.  s a 3 I. helyez st sikeralt
elhoznunk.

2021.  vben a hat6sfigi fillomfiny 72 ! db tfizv delmi hat6sggi-, 8 db piacfeliigyeleti ellen6rz st
v gzett. Az adott id6szakban v grehajtott szeml k darabszfima 190 volt. A 2021  vre
meghatfirozott 497 darab tfizv delmi hatdsfigi ellen6rz st v grehajtottuk. V grehajtottuk
tovfibbfi az orszfigos hatdsitgi ellen6rz si, valamint a megyei hatds igi ellen6rz si tervben
meghatfirozo  feladatokat. Tfizv delmi ellen6rz seket kOvet6en 79 esetben indult hatdsfigi
eljfirfis.

202!o  vben 1 ! alkalommal hajtottunk v gre ellen6rz st zen so, tfincos rendezv nyek
helyszin n azemid6ben illetve t zemid6n kival. 3 helyszinen ¢Ssszesen 13 hifinyossfig ke lt
feltfirfisra, melyet 2 esetben (9 hifinyossfigot) a rendezv ny megkezd s ig megszantettek.

A Szegedi Tfizoltdsfig illet kess gi ter flet n 20 kockfizati heiyszinen tartottunk ellen6rz st
(Szeged jfir is: 16 db, Mdrahaiom j irfis: 1 db, Kistelek jfirgts" 3 db). A Makdi Tfizoltdsfig
illet kess gi teralet n 1 kockfizati helyszin tfizv delmi ellen6rz s t hajtottuk v gre. Az
ellen6rz sek sorfin tfizv delmi szabfilytalansfigot nero tapasztaltunk, ellen6rz st nehezit6
kCSralm ny nem volt.

Az orszggosan szervezett kupormapok alkalmfival (Glamo ¢r napok 2021. @rills 8-   . kOzOtO
a megnOvekedett kereskedeimi forgalommal ¢Ssszef0gg sben tfizv delmi ellen6rz seket
hajtottunk v gre. 5 gruhfiz (4 esetben szegedi, 1 esetben mak6i drog ria) teralet n v grehajtott
c lellen6rz sen vizsg iltuk a ki irit si felt telek biztositgs it, a menek il si 6tvonalak fillapotfit
(pl. kiarff sre szfimfffisba vett ajt6k lezfirgsa, menekt l si  tvonaion tfirolfis, biztonsfigi vilggfffis,
menekiil si jelek, korfibN elNrfisok szerint  irfinyf ny vilfiggtfis fillapota, ellen6rz se,
fel01vizsgglata,  karbantartfisa).  Az  ellen6rz sek  sorfin  tfizv delmi  szabfilytalansfigot,
hifinyossfigot nero tfirtunk fel.

V grehajtottuk a nyfiri betakaritfisi munkfikkal Osszef'agg6en keietkezett tazek megel6z s re
irfinyul6 tfizv delmi hatdsfigi ellen6rz seket. A nyfir  betakargtfisi munkfikkai 6sszeNgg sben a
kirendelts g illet kess gi teralet n hasznfilt, 6tn l tObb mez6gazdasfigi jfirmfivet  rint6 mfiszaki
ellen6rz s id6pontjfir61 18 esetben  rkezett bejelent s. A tfirgyi id6szakban a kirendelts g
t gyint z6i 9 alkalommal vettek r szt a mfiszaki ellen6rz seken, az ott tapasztaltakat minden
esetben a helyszgnen jegyz6kOnyvben rOgzitett k. A g pszeml k sorfin hifinyossfigot,
szabfilytalansfigot nem tapasztaltak. 5 alkalommal folytattunk le helyszgni ellen6rz st a
betakaritfisi munkfilatok sorfin. Az ellen6rz sek sorfin hifinyoss igot, szabfilytalansfigot hem
tapasztaltak az ellen6rOk. Bgrsfig kiszabfisa hem tOrt nt.

A Kirendelts g illet kess gi ter01et n talfilhat6 31 darab koll giumot 2021o szeptember  s
ok 6ber h6napban ellen6riztiik. A tfizv delmi hat6sfigi ellen6rz sek sorfin 15 koll giumi
int zm nyben tfirtunk fel hifinyossfigokat, 6sszesen 40 darabot.
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El6fordul6 hifinyossfigok:

¢  h6-  s f'tistelvezet6 berendez s id6szakos feltilvizsgfilatfinak hifinya;
fali tfizcsapszekr ny nyithat6sfiga nero volt biztositott illetve el volt torlaszolva;

*  ki pitett  biztonsfigi  irfinyf ny,  valamint  menekt l si  fitirfinyjelz6  rendszerek
t zemeltet se nero volt megfelel6;

o  koll gium k6z Sss gi terein  s lak6szobfiiban nero keraltek kihelyez sre az  pt let
elhagyfisfit segit6 alaprajzok;
Tfizv delmi Szab ilyzatok nero tartalmaztfik az 50 f6 feletti befogad6k pess gfi
helyis gek kiarit s szfimitfisfit;

*  az  elektromos   berendez sek   s  villfimv delmi   berendez sek  id6szakos
felOlvizsgfilatfir61 k szOlt irat nero keralt bemutatfisra;
az elektromos berendez sek  s villOxnv delrni berendez sek id6szakos felt lvizsgfilata
sorfin tapasztalt hibfik kijavitfisfira, igazolfisfira vonatkoz6 iratot bemutatni nero tudtak.

Az ellen6rz sek sorfin feltfirt hifinyossfigok megsztintet s6re vonatkoz6an 8 esetben hat6sfigi
felhivfis, k{Stelez s kertilt kiadfisra, 2 esetben az tigyfelek sajfit hatfisk{Srben teljesitett k a
hifinyossfigok megsziintet s t  s igazoltfik azt a tfizv delmi hatdsfig fel , I esetben
utdellen6rz ssel vizsgfiltuk a szabfiiytalansfig megsziintet s t. Tfizv delmi birsfigot nero
szabtunk ki.

,.0 .1 december 0I   s 2021  december 22. k{Sz{Stti id6szakban {Ssszesen 26 alkalommal
hajtottunk v gre c lellen6rz seket a megn{Jvekedett lakossfigi forgalom biztonsfiga  rdek ben
karficsonyi vfisfirok  s bevfisfirldk zpontok, ttzletek, firuhfizak teriilet n. EbbN els6 k{Srben
!9 helyszinen folytattunk le c lellen6rz st, mfisodik k{Srben szfir6pr6baszerfien 7 helyszinen
folytattunk le ism telt ellen6rz st. A c le!len6rz sek sor in vizsgfiltuk a tfizoit6 k szal kek
megl t t, megfelel6s g t, az azletek villamos berendez sei tfizv delmi feltilvizsgfilatfinak
megt6rt nt t, a villamos berendez sek hasznfilatfira vonatkoz6 el6irfisok betartfisfit, a hasznfilati
szabglyok teljestil s t, nyiltlfingfi eszk{3z{Sk biztonsfigos hasznfilatfit. Tovfibbfi vizsgfiltuk a
bevfisfirldk{Szpontokban, firuhfizakban a kitirit si felt telek Nztositfisfit, a menekiil s  fitvonalak
fillapotfit.

Az ismdtelt ellen6rz6sek sorfin ellen6rizttik a kitirit sre szfimitfisba vett nyil isz ir6k megfelel6
mfikOd s t, kiemelt figyelmet forditva az esetlegesen korlfitozott sz less gben nyil6
tol6ajt6kra. Tfizv6delmi birsfigra okot ad6 tfizv delmi szabfilytalansfigot a c lellen6rz6sek sorfin
hem tapasztaltunk. A c lellen6rz6seken, 5 helyszinen 10 darab hifinyoss ig kertilt feltfir tsra. A
c lellen6rz6seken feltfirt szabfilytalansfigokat, hifinyossfigokat 4 esetben 8 napon beltil
megsz0ntett k,  s a megsz0ntetOs t ny t ig oltfik a Kirendelts6g fel . 2 esetben kOtelezdst
adtunk ki a szabfilytalansfigok megsz0ntet se 6rdek ben, valamint 1 esetben iratbemutatfissal
ti3rt n6 ut6ellen6rz s keret6ben vizsgfiltuk a hifinyossfig p6tlfisfit.
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Birsfi   ssze ek Birsfi , darabszfim

Panaszokat  s a kOz rdekfi bejelent seket a be ,rkezdst61 szfim[tott harminc napon belt 1
elbirfiltuk. A vizsg ilat befejez sekor a megtett int zked sekrN vagy annak mel.16zds r61- az
indokok megjelOl s vel - a panaszost, illet61eg bejelent6t irfisban vagy elektronikus fiton
halad ktalanul  rtesit sre keraltek, a bels6 szabfilyozdknak megfelel6en az lgazgatdsitg
Hi vatalfin keresztiil. Kirendelis gt nk illetdkess gi ter letdn jellemz6en huliad kok tfi.rolfis vaJ,
gyfijt s vel,  g stenn k elvezet6kkel  s szabadt ri tfirolfisokkal kapcsolatban  rkeznek a
bejelent sek. Jellemz6 tovfibbfi a l pcs6hfizi tfirolfisokkal  ,s a k(Sz6s helys gekben tOrt n6
k 2dOnbOz6 anyagok, gdpek tfirolfisitval kapcsolatos megkeres s.

A tervez6kkel, beruhfiz6 a| az egyeztet seket, konzultficidkat folyamatosan v geztiik. Az
agyfelek mind a szegedi mind a makdi  igyf lszolgfilaton - el6zetesen egyezteteR id6pontban
- a h t bfirmely napjfin konzultfilhatnak. 2021. els6 f l vben az egyeztet seket (amennyiben
lehet6s g volt rfi) online vagy elektronikus kapcsolattartfissa  v geztt k. Sziiks g szednt
illet61eg a mfisodik f l vben a szem lyes talfilkoz is lehet6s g t biztos[tottuk.
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Iparbiztonsfigi szakterNet:

Kirendelts giink az iparbiztonsfigi szakteriileten a Katasztr6fav delm  t Srv ny hatfilya alg
tartozd vesz lyes t zemek ellen6rz s ben  s a vesz lyes tim szfillitfis ellen6rz s ben jogosult
elj irni.

Teraletgnk n talfilhat6 vesz lyes t zemek:

Fels6 kiisz(Sb rt ket meghalad6 t zemek:
HEXUM FNdgfiz Zrt. (6750 Algy6, Kt lteriilet 01884/18.  s 190 hrsz.)

e  PR[MAENERGIA Ipari  s Kereskedelmi Zrt. (6750 Algy6, T glgts utca 01778/2o
hrsz.)

MULTIGRADE K6rnyezetv delmi Kft. (6728 Szeged, Dorozsmai tit 35.)
MOL Nyrto Algy6i Telephely (6750 Algy6, 01748/1o  s 157/lo hrsz.)

Als6 kt sz(Sb rt ket meghalad6 (izemek:
FLORIN Vegyipari  s Kereskedelmi Zrt. (6725 Szeged, Keny rgy iri fit 17.)
MEDIKEMIA Ipari  s Kereskedelmi Zrt. (6728 Szeged, Zsfimbokr ti sot I/A.)

K isz6b  rt k alatfi tizemek:
o  Europe Match GmbH Magyarorsz igi Fidktelepe (6724 Szeged, Bakay N. utca 7-9.)

Pick Szeged Szalgmigyfir  s H6st zem Zrt. K zponti telep (6725 Szeged, Szabadkai gt

,  Pick Szeged Szalgmigyfir  s H st zem Zrt. Maros utcai gy regys ge (6721 Szeged,
Maros utca 21 .)

o  Szegedi V[zmfi Zrt. AlgyN V[zmfi telep (6750 Algy 5, 01278/6o hrsz.)
*  UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi  s Szolgfiltat6 Kft. (6760 Kistelek, Tanya 49!o)
,  ContiTech Rubber Industrial Kft. (6728 Szeged, Budapesti fit 10.)
,  MOL Nyrt. Asotthalom- l szak gyfijt6fillomfis (6794 OliOs, 0 9/65 hrsz.)
,  FerroPharma Vegyipari Kft. (6766 D6c, Erd6sor 13.)
,  SOLE MIZO Zrt. Szegedi Tejtizeme (6728 Szeged, Budapesti fit 34.)

Givaudan Hungary Kf . (6900 Mak6, Kirfilyhegyesi fit 3.)
*  Tanker Hungary Kft. (6728 Szeged, Vfigfiny utca 30)

MVM t gfiz-D gfiz FNdgfizhfi!dzati (Gy6r) (6724 Szeged, Pulcz utca 440)

Az fizemek vesz lyeztet6 hatfisa  Szeged Megye  Jogfi Vfiros  s A|gy6 NagykOzs g
illet kess gi teNleteit  rintik. Mindk t telepiil sre k sziilt kt ls6 v delmi terv, a hozzitjuk
kapcsoI6d6 gyakorlatokat a kirendelts g polgfiri v delmi felt gyel6je szervezi.

2021.  vben folytat6dott az e16z6  vben megkezdett karbantartottsfigi ellen6rz s sorozat. Ezek
a kt sz6b rt k alatti vfillalkoz oknfil tartottuk meg.
A vesz lyes azemekkel kapcsolatban feladata a kirendelts gnek a Bels6 V delmi Tervek
Gyakorlatainak ellen6rz se. Tapasztalatk nt elmondhat6, bogy az elmtilt 10  v elegend6 id6
volt arra, hogy az iizemek megfelel6 rutint szerezzenek a gyakorlataik megtartfisfihoz. Az  vek
sorfin 6sszegyfijtOtt j6 tapasztalatokat kirendelts gtink a k s6bbiekben a t Sbbi iizemmel is
megosztotta. A vezet6k  rzik, hogy ezek a plusz feladatok a sajfit biztonsfiguk n6vel s t segitik
el6, elvfirj k munkavfillal6ikt61, hogy komolyan vegy k a v dekez sben ritjuk kiszabott
feladatok teljesit s t.



Az elmfilt k Szel egy 6vtized ellenfrz6seinek k Ssz nhet6en kirendelts6gank feltfirta azokat az
azemeket, melyek teralet n jelent6s mennyis gfi vesz lyes anyag tfirol isfit, felhasznfilgsfit
v6gzik. A jelenleg nyilvfintartott gzemeink azonositfisa m g 2012-2013.  vben megt Srt6nt. Az
6j azemek felderit6s hez az agyint z6k tovfibbra is figyelemmel kis6rik a hatdsfigi osztfilyhoz
be6rkez6 k6relmeket. Figyelik az 6j beruhfizfisokat 6s a mfir megl6v6k b6vit6si eljgrfisait.
Minden 6vben jdl haszn ilhat6 a NEBIH filtal kiadott adatbfizis, amib61 kivfilaszthat6k a
n Sv6nyv6d6 6s term6sn Svel6 szereket forgalmaz6 tij vfillalkozfisok, valamint nyomon
k vethet6k a mfir megl6v6 vfillalkozfisok.

Illet6kess6gi teralet inkOn kizfir61ag kOzfiti 6s vasfiti vesz61yes gru szfill[tfis ellen6rz6s6re van
lehet6s6g. Kirendelts6gt nk ter ilet n sem a Tisza folydn, sem a repal6t6ren nincs vesz lyes firu
szfillitfis.
A vasfiti vesz61yes gru szfi|litfis telephelyi ellen6rz s6re mindOsszesen 3 helysz[n alkalmas.
Ezek a MOL Nyrt. Vasfiti-K Szfiti TNt6 6s G term6k Tiszt[t6, a MOL Nyrt. Vasfitazem (MAV
REC)  s a TANKER Hungary Kft. Mindhfirom telephelyet kirendelts6gank  vente ellen6rzi.

A RID vasfifi ellen6rz6seit kirendelts6gt nk leggyakrabban Algy  Vasfitazem tera et6n tartja.
Ez az az azem, amelyr61 a MOL Algy6i Telephely kiszolg ilfisfit v6gzik. Kirendelts6gank ! 5
alkalommal 146 db vastiti tartfilykocsit ellen6rzOtt. Ez a szervezeti teljes[tm ny  r kel6s sorfin
meghatfirozott mennyis6gnek a 102%-a.

K6zfifi vesz61yes firu szgllgtfis ellen6rz seit tfilnyom6 r6szt a hatgtrgtkel6helyekre tervezzt ko
Illet kess gi teraleten bel il 5 db fitkel6 talfilhat6, ebb6! 3 db Romfin  s 2 db Szerb hafftron.
Ellen6rz s szempontj ibN az M43°as aut0pfilya hem vehet6 figyelembe, mert az  itkel6t hem
hasznfilhatjfik a vesz lyes  irut szfill[t6 jfirmfivek. Tiszasziget sere alkalmas ellen6rz sre, inert
azon az fitkel6n kizfirNag szem lyforgalom haladhat. Igy a jelNt jfirmfivek az M5 R6szke  s a
43-as f6fit Nagylak hatfirfitkel6helyeket hasznfilhatj ik. A Kiszombori fitkel6n enged lyezett a
teherforgalom 7,5 t-ig, azonban vesz lyes firu szfil!gtfisa nero.
A helyszgnekbN ad6d6an tfilnyom6 r szt k ilf'61di szfillgtdk az ellen6rz s alanyai. A helyszgnen
kiszabott Nrsfigok befizet s ben a POS terminfi okon lebonyolgtott bankkfirty is fizet s a
gyakorlat. A g pjfirmfi vezet6k filtalfiban 1-2 6rgn belial hozzfijutnak a szt ks ges mennyis gfi
p nzhez,  s helyben be tudjfik fizetni a kiszabott Nrsitgokat. Jelent6sen  ecsOkkentve ezzel a
vfirakozfis  id6t  s a k sedelemb6! addd6 fesz ilts geket.

2021.  vben 30 alkalommal 87 darab jfirmfivet ellen6rz Stt az fiHom iny. Ez az  ves elN 
mennyis gnek a 145%-a.

2 db ADR  s I db RID b[rsfigot szabtunk k[. Az ADR szabfilytalansfigok miatt 6sszesen 450.000
Ft., a RID szabfilytalansgg miatt pedig 500.000 Ft. birs ig megfizet s re adtunk ki k6te|ez st.
Az ADR Nrsfigokat a g pjgrmfi vezet6k figyelmetlens ge miatt szabtuk ki, egy k esetben a
tfizolt6 k szal k felt lvizsgfilati ideje jfirt le, a mgsik esetben a kOtelez6en k szenl tben tartand6
felszerel sek egy r sze nem volt meg. A RID birsfigot a vonatkis r6 okmfinyok hifinyossfigai
miatt szabtuk ki. A hat6sfigi eljfir ok lezfirultak, a kiszabott bgrsfigokat megfizett k. Az
eljfirfisok ellen fellebbez st egyik esetben sem nyfijtottak be.
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KIV Szakhat6s gi  VASZ Hatds gi     ADR k6zdti    ADR telephelyi     RID vashti     RID telephelyi
eij r sok        elj r isok       ellenSrz sek     eilen6rz6sek     ellen6rz6sek     ellen6rz6sek

. s  2020  . 2021

A Szegedi KvK illetekessegi teraleten lev6 44 teleplJlesb61 2 db I. katasztrdfavedelmi
osztfilyba, 15 db II. katasztr6fav delmi osztfilyba, 27 telepales pedig Ill. katasztrdfav delmi
osztfilyba keralt. A besorolfisnfil kiemelt figyelemmel kezelttJk a telepiilesek firv[zi es belvizi
kockfizatainak ATIVIZIG  iltal t6rtent besorol is it. Az  ves feliilvizsg latot 2021.  v
szeptember hdnapban vegeztak az 6r&ormfinyzatok bevonfisfivalo A polgfirmesterek es a
katasztr6favedelmi szervek az  sszesitett besorolfisokat befoly isold vi ltoztatiLsra t6rten5
javaslatot hem tettek. A jfirvfinyveszellyel kapcsolatos 2020.   vben meghatfirozott
besorolgsokat nero volt indokolt v ltoztatni.

Az ervenyben lev6 szabglyzdk szerint felalvizsgfiltuk a Kirendeltseg illetekessegi teraleten l v 5
telepal sek, a jfirfisok valamint a Kirendelts g Vesz ly°elhfiritfis] Terveit  s azok mell kleteit
k pez6 r szterveket. A fel ilvizsgfilat sorfin pontositottuk a kockfizatokezel si vfilaszokra  s a
prioritfisi sorrendre vonatkoz6 r szeket 2021 mfircius 3 l°ig. AlgyS-,  s Szeged Megyei Jogfi
Vfiros eset ben fij kals6 v delmi terveket k szitettt nk.
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A t li rendkivtili id6jfir sra val6 felk sziil st a korfibbi  vek tapasztalatai alapj in mfir oktdber
hdnapban megkezdttik  s a feladat meghatfirozS.soknak  s a szabfilyzdknak megfelel Sen j irtunk
el. A teleptil sek k pvisel6ivel heti szintfi kapcsolatot tartottunk  s egyeztettt nk a sziiks ges
int zked sekkel kapcsolatosan.

A pand mifis helyzetre val6 tekintettel az  v sorgn folyamatos kapcsolattartgs mellett a Magyar
VOrOskereszt segits g vel  s eszkOzeivel a kirendelts g illet kess gi teralet n l v6
eg szs giigyi int zm nyek k r s re 7 helysz[nen modu! sfitort telep[tetttink, melyek fekete
Olt6z6k nt, mintav telez si helyk nt  s vfirakoz6 helyk nt funkcionfilnak a klinikfik, kdrhfizak
teralet n.

A rendk viili id6jfirfisi t nyez6k k6zt l a viharos szelek  s a decemberi 6nos es6z sek hat isitra
t6rt nt vesz lyes ffikkal kapcsolatos beavatkozfisok voltak a jellemz6ek. A kirendelts g
illet kess gi ter alet n l v6  Snk ntes ment6szervezetek 2021.  vben 114 esetben kert ltek
alkalmazfisra. A kalOnbOz6 ment6szervezetek k pess gei jdl kieg szitik egymfist igy gyakran
egymfissal egyt ttmfikOdve m g hat konyabban k pesek a feladatok v grehajtfisfira.

A rendkivtili id6jgrfissal kapcsolatos tapasztalatokr61  s a lehet6s gekx61 tObb alkalommal is
tfij koztattuk  a  kOzbiztonsggi  referenseket,  polgfirmestereket,  az  egyiittmfikOd6   s
t irsszerveket.

Ellen6rz sek eloszlfisa 2021.  vben:
Egy b ellen6rz s (g pszemle, kockfizati helyszln) 30 alkalommal
Ffik, fasorok                       2 alkalommal
Arvizv delmi v dmfivek             25 alkalommal
Belteraleti belvlzelvezet6k           104 alkalommal



Az ellen6rz sek tapasztalataival kapcsoiatban ismdt megfillapithat6, hogy minden telepiil s
v gzi a megl v6 belteraleti csatornfik tiszfitfisfit, kaszfil .sfit illetve, pfilyfizati vagy sajfit
fomisbN l tesitenek, fijitanak fel csatorna szakaszokat. A belteraleti belv[zelvezet6 csatornfik
folyamatos karbantartfis mellett alkalmasak a csapa@kviz elvezet s re, de a r6vid id6 alatt
lehullott extr m mennyis gfi csapad k lokfilisan okozhatnak kfirokat. Az elmfilt id6szakban
leginkfibb R szke  s a Torontfili Obl6zet teriilet n fordultak el6 vizelt ivol[tfissal j ir6 kfiresetek.

Az el6zetes t temterv alapjfin a Helyi VSdelmi Bizotts igok a tavaszi 5s az 6szi soros iilSseket is
a Megyei VSdelmi Bizottsfig titkfirfival egyeztetve elektronikus titon tOrtSn6 szavazfissal online
szervezt k meg. Az t lSsek alkalm ival napirendi pontokk nt megt irgyal isra keriiltek az
aktufilis katasztrdfav delmi feladatok. A polgfiri v delmi felt gyel6 koordinfilfis ival a
katasztrdfav delmi   eln6khelyettesek,   katasztrdfavSdelmi   megbizottak   megfelel6en
tfijSkoztatjfik a HVB eln6keit  s a HVB titkfirokat a szfiksSges 5s esetleges feladatokr51. A Jfirfisi
Hivatalok vezet6ivel a rendszeres, legalfibb havi szinten t SrtSnik egyeztetSs  s sziiksSg szerinti
tfij koztatfis, felk szit s.

3elenleg 21 oktatfisi int6zm nnyel keriilt sor (filtalfinos) egyattmfikO@si megfillapodgs
megk6t6s re, miszerint a Kirendelts6g  s Tfizoltdsfigok szervez s6ben teljesitik a tanul6k a
katasztr6fav delmi k Sz6ssdgi szolg ilatot. A 2021. dvben a kialakult helyzet miatt csak
korlfitozottan 6s f61eg a nyfiri id6szakban tudtunk k Sz ss6gi szolgfilattal kapcsolatos feladatokat
v6gezni. 2021. c v'ben 76 tanu 6 vett r6szt a kirendelts6g filtal biztositott katasztr6fav6delmi
kOz6ss gi szolgfilatra biztositoR esem6nyeken.

)sszegg s,  ;r ke s

A Kirendelts g az el61jgrN  s tfirsadalmi elvfirfisoknak megfelel6en betNtOtte a kOzbiztonsfig
er6sit se, a lakossfig  let nek  s anyagi javainak v delme  rdek ben alaprendeltet s b61 fakad6
feladatfit. Meghatfirozd szerepet tOlt be a kOzbiztons igfiban, a katasztrdffik hat6sfig 
megel6z s ben, az illet kess gi teriileten bek Svetkez6 vesz lyhelyzetek kezel s ben, ment s,
v dekez s szervez s ben  s irfiny[tfisfiban, a kfiros k6vetkezm nyek felszfimolfisfiban, a
helyrefill[tfis-fijjfi pit s feladatainak v grehajtfisfiban. Nagy hangsfilyt fektetettiink az egys ges
jogalkalmazfis er6sit s re, a beruhfizfisok megvalds[tfisgnak hatdsfigi  s szakhatdsfigi eljfirfisok
lefolytatfisfival t0rt n6 tfimogatfisfira, az e-iigyint z ssel, valamint a biirokr iciacs0kkent ssel  s
az adminisztrafiv terhek enyhit s vel kapcsolatos c lkitfiz sek hat6sfigi folyamatok sorfin
t rt n6 v grehajtfisfira.

Az fillomfiny elk Stelezetts g t takr6z  a kfiresetek, a rendkivali esem nyek kezel se  rdek ben
@gzett munk ija, a megel6z s  s a lakoss ig felk sz t s teriilet n kifejtett tev kenys ge, a
jogszabfilyokban r6gz[tett agyekben folytatott hatdsfigi feladatellfitfis.

A Kirendelts g te[jesitette a 2021.  vre vfillalt c lkitfiz seit. Hat konyan tfimogatta az
fllet kess gi teraleten mfik6d6 6nkormfinyzatok v delmi igazgatfisi feladatait,  s megfelel6en
biztositotta a mfik6@si teralet lakossfigfinak  let-,  s vagyonbiztonsfigfito Ezen feladatok
v grehajtfisfiban n lkalOzhetetlen volt az illet kess gi teraletiink6n l v6 6nkormfinyzatok,
k6zint zm nyek, tfirsszervek, gazdfilkod6 szervezetek  s 0nk ntes k0zremiik0d6k segits ge.



ZARAD K

A dokumentum elektronikus al ir ssal hitelesitett

35610/I 2-I i/2022.   I t.

i_

i  .....



EL6TERJESZTES FED6LAP
T rgys  napja° 2022° 04° 27°

F6Bde k K6zs6g¢rt KOzatapitv ny Alapit6 okirat nak m6dos[t sa

El6ad6: PoUg rmester

E86k6sz t6° Jegyz6

V lem ny÷ bizo s&gok:

0gyrendi Bizottsa9 2022.  prilis 25°

E fogadashoz sz@ks6ges szavazati ara sy: egyszer8 t6bbs6g

Magyarorsza9 helyi 6nkormAnyzatair61 sz616 (tov&bbiakban° M6tv.) 2011.6vi
CL XUX. t6w6ny 47.§ (t) (2) bekezd6seire, valamint az 50°§ ra figyelemmel°

,,47.   (i) A k6pvise!dotestDiet akkor hatbrozaLk6pes, ha az #i6sen az dnkorm4nyzad
k6pvJseldknek tdbb mint a fele jelen van. A hat4rozatk6pess6get folyamatosan
figyelemme! kefl kfs6mL
(2) A javadat effogad4s4hoz az egyszer# tdbbs6get ig6ny!6 javadat eset6n a jelen
levd dnkorm4nyzad k6pviseJdk., mindsitett tdbbs6get ig6nyld javadat eset6n az
dnkorm4nyzad k6pvisddk tdbb mint a fe]6nek igen szavazata sz  ks6ges. A
betd#eden dnkorm4nyzad k6pvise/di helyet a hat4rozatk6pess6g szempond4b6]
betd#dttnek ke#' tekintenL"

T&rgya   6dja° nyilt Q16s

M6tv. 48. § (1) (2) bekezd@sre figyelemmel.

A na£irendi po t r6vid taAal ao

FOlde k K6zsSgSrt KOzalap[tv&ny kurat6dumi tags&g&r6[ Szab6 S&ndor (FO[de&k,
Gagarin u. 9.10) 2022.  jus 15o  apj va   ÷ o do   s Nagy  bo ya  akc ÷ 6922
F61degk, J6zsef Attila uo 33. cimr6t, 6922 FOlde&k, Gagarin u. 7.   1. emelet 3. ajt6
cimre v& tozo%
A fenti v ltoz sok miatt a K aSapit &ny ASa£ t60kirata  6dos t&sgra van
s ks g.
A lemondott tag helyere Nagy 6 Rako czai R ka FOlde&k, Advent u. 1. sz m alatti
lakost  avaslo  megv&laszta io



F6 de&k k s g Po g&rmesterStS 
6922 FO0de&k, Szent L. t6r I. Tel 524°092

SZo
Ea°o Rakonczai Edka

TSrgy: E 6ter]eszt s
F61de&k K6zs6g6rt K6zalapitv&ny
Alapit6 okirat m6dosit&sa

F61de&k k s6g K6pvi.se 8otestS et÷

F6 d k

TiszteUt K pvis÷ 6otestQ et !

K6zatapitvany kurat6riumi tags&g&rSl

(F61de&k  GagariH Uo 9.!0} 2022° m us 15. Hap]ava  l÷mondOtto Nagy lbolya

akc me ¢922 F6 d k, d s:efA i a u° 33o c mr6 , 8922 F6 d k0 Gagarin uo 7o

1. ÷mel÷t 3. air6 cimre valto tt=

A fenti v&ltoz&sok miatt a K6za ap &Hy A ap t6 Okirata m6dos t&s&ra yah
sz k g.

A  emondott tag hely6re Nagy  Rakomczai R@ka F61deAk, Advent u. 1o sz&m alatti

lakost javaslom megv lasztani.

A jel61t a tags&gra tOrtSn6 jel618st elfogadta, tov£bb9 nyilatkozott, hogy a tOHSnyben
s a l tesit6 okiratban et6irt feltSteteknek megfetel.

A KSza ap & y a ap t60kirata a &bbiak s riHt k÷ O   6dos t ra 2022°
m jus 1¢.  ap] t6 °

Az A ap t6 okirat 3. § 2./az a &bbiak szeri t  6dosu °

A Kurat6riu  ÷ 6k÷: Cs&nyi Etelka FOldeak, Somogyi B6la u. 38. sz&m alatti
lakos.

A Kurat6riu  tagjai°
-Nagy lbolya
-MCsz&ros lstv&n
Vizh ny6 Gyul&n 

-Szab6 J&nosn8

F68de&k, Gagarin Uo 7.1. ÷ ÷Set 3. air6
F Olde&k, Vas0tsor u. 4.
F61de&k, B@ke u. 11 .iA.
F61de&k, D6zsa Gy. u. 47.



=Nagyn6 Rakonczai R6ka
=Megyesin6 Zombod Etelka

F61de k, Advent u. 1.
F0nd k, Fecskeuo8.

Javaslom, hogy az alapit6 okirat f÷ m6dosit &t @s az alapit6 okiratot a
kor&bbi m6dosit&sokkal 6s a ]etenlegi m6dosit&ssal ÷gys6ges szerkezetben
fogadja ÷l a k6pvise16-testQleto

Tisztelt K6pvisel6-testQSet !

K¢rem a Tisztett K@pviset6-testQietet, hogy az et6terieszt6st vitassa meg
hat&rozati javasWatokat fogadja eD.

1. HATAROZATt JAVASLAT

F61d k      Onkormanyzat  KSpviselS=testQlet÷  Magyarorszag  helyi
6nkormanyzatair6t sz616 CLXXXIX. tOrv¢ny   !0.§-&ban, valamint a 13o§-&ban
biztositott jogk6r6ben etjawa, figyelemmel a Polgiri T6 ,6nyk6nyvr61 sz6t6 2013.6vi
V. t6rvSny 3378-3:404 §-aira a F61d k K s6gSA K6zalapi &ny kurat6riuma
Szab6 S ndor F6tde&k, Gagarin uo 9/0o sz m alatti lakos-- kurat6riumi tags g r61
t6A£n5 l÷mondas£t - 2022. m&jus 15. nap]&vat- tudom ul veszi.

A K@pviselS-testQlet megk z6ni Szab6 Sgndor a t÷le#@l ÷H
kurat6ri m tag]a nt- kif÷]t÷  6nzetlen munka]at.

= a

ErrSl £I÷sit£st Rap
-  FOIde&k kOzs6g polg&rmestere
-  FOide&k-(DfOlde&k KOzOs Onkorm&nyzati Hivataljegyz6ie
-  F61d k KOzs6g6rt KOzalapitv&ny elnOke
-  Szab6 S&ndor FOld k, Gagarin u. 9/C.

2. HATAROZATI JAVASLAT

FSlde&k  K6zsSgi  Onkorm&nyzat  KSpviselS-testQlete  Magyarorsz&g  helyi
6nkorm&nyzatair61 sz616 CLXXXIX. tOrv6ny   10.§-&ban, valamint a 13.§-aban
biztositott iogk6rCben eliiHa, figyetemme! a Polg&ri T6rv nyk6nyvr61 sz616 2013.  vi
V. t6rvSny 3:378-3:404 §-aira az al&bbi hat&rozatot hozza

A K6pviselS-testQlet0 mi t a FSlde&k KSzs g A K alapi & y alapit6]a a
k rat6ri m tagj ak   2022.  &jus 1 . Hap] t61- Nagyn  Rako czai R ka
F61de k, Advent u. 1. sz m alatti lakost v&laszt]a meg.

Brr61 @rtesit@st Rap:
-  F61de&k k6zs@g polg&rmestere
-  F61de&k-0f61de&k K6z6s Onkorm&nyzati Hivatal jegyz6]÷
-  F61deak K6zs@g¢rt K6zalapitv ny eln6ke



3. HATAROZAT  JAVASLAT

F61de&k  K s gi  6nkorm nyzat  K pvise 5otest et÷  Magyarorsz&g  heUyi
6nkorm&nyzatair61 sz6U6 CLXXXUXo t6rv6ny   10.§-&ban, valamint a 13.§-&ban
biztositott jogk6r6ben elj&pJa, figyelemmel a PoUg&ri T6nJ6nyk6nyvr61 sz6U6 2013.6vi
V. t6rv6ny harmadik k6nyv hatodik r6sz6re, valamint az egyesQlCsi jogr61, a
k6zhasznO ]og&al&sr6H, vaUamint a civil szewezetek mSk6d6s6r61 @s t&mogat&s&r61
sz616  201 1.  6vi  CL V.  t6rv@ny  rendelkez6seire  a  F6 d k
KSzalap tvany Alap t6 okirata m6dos t ar6U sz616 el6terjesztSst megt&rgyalta es
a hat&rozat mel!SkletCt kCpez6 m6dos tott A ap t6 okirat&t (1 .mell6klet)0 valamint a
m6dos t sal ÷gysSges szerkezetb÷ fog alt A ap t6 okirat&t (2.metl6klet) o 2022.
m&]us 16. napj&vat   ]6vahagy]ao

A KSpvisel6-testOtet feik6ri a polg&rmeste£, bogy a m6dositott alapit6 okirattal
kapcsolatos int6zked6st tegye meg°

ErrS  @Aesir@st Rap:
o     FOide&k k6zs@g potg&rmestere

-  FOlde&k-©f61de&k K6zOs ©nkormanyzati Hivatal]egyz6je
o     F6tde k KOzs@g6 @  K6zalapitvany ein6ke
o     F61de ki K6z6s Onkorm&nyzati Hivatal Ogyint@z6je

F61d k, 2022. &prilis 21.

polg rmester
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1o me 6k et

F61de k K6zs g6  K alapitv ny
Alapit6 okira nak m6dosit a

(2022. m&jus 16. napj&t6U)

,,A Polg&ri T6 6nyk6nyv {t959o 6vi  V. t6 6ny} 74/G §=a a aAj n F6 de&k
K6zs6gi Onkorm&nyzat K pvise 6otest ete  Jtam hat roz an idSre l trehozott,
F61de k K6zs6g6  K6zalapi &ny Alapit6 okirat&t 2022. m jus 16. nap.i val az
a &bbiak szerint mSdos t a:

Az Alapitb okirat 3. § 2.1 al£bbiak szerint mSdosul"

A Kurat6rium e n6keo Cs&nyi Etelka FOide&k, Somogyi B@la u. 38. sz&m alatti
takos.

A Kurat6riu  tag]aio
Nagy lbolya

oM6sz&ros  stv&n
°Vizh&ny6 Gyul&n6
-Szab6 Janosn8
oNagy  RakoHczai R ka
=Megyesin  Zombori Etelka

F6 de&k, Gagari   o 7.1. e e et 3o a t6
FO de&k, VasQtsor u. 4.
F61de&k, B ke u° 11./A.
F61de&k, D6zsa Gy. e. 47.
F6td k0Adve t a. 1.

F61d k, Fecskeu. 8.

Az Alapit6 okirat egy6b rendelkez6sei nero v9ltoznak°

F61de&k, 2022. &prilis 28.

Alapit6 k6pviselet6ben:

Hai al Gabor
polg&rmester

Zarad6k:
Az alapit6 okirat m6dosit&sat

F61deak k6zseg OnkormanyzatAnak k¢pvise164estOlete a  .......  /2022.(W.27.)
Kt. hatArozat&val i6v&hagyta.

F61de&k, 2022.  prilis 28.

R&k6czi Edit
jegyz6



F6 d kKSzs g6A K a ap any
AUap t60Ritata

a m6dos tasokRa  ÷gy ges szerk ÷tben
(2022. m&]us 16. nap]&t6U)

lo§
1./ F61de&k  kOzs6g  ©nkorm&nyzati  K6pviseB6otestQJete  a 29/1991./Wo 5./ Kt
hat&rozat&val a Polgad T6rv¢nyk6nyvr61 sz606 1959.6vi IV. Tv. 74/a, 741b 6s a 74/9
§./1/bekezd6se aDapj&n ]ogi szemSlyis@ggel rendeUkez6 kOzalapitv&nyt U6tesit.

2./A k6zalapitv&ny neve: F61de&k K6zs6g6rt KOzatapitv&ny

3./A k6zalapitv&ny sz6khelye F61deaki K6z6s Onkorm nyzati Hivatal
6922 F61de k, Szent L. t6r 1.

4./A k6zalapitv&ny c61]a: anyagi t&mogatas nyqt&sa a k6zs6g term6szeti 6A6keinek,
k6rnyezet6nek  v6delmChez,  a  helyi  t zv6delemnek,  a  k6zbiztons&g  helyi
feladatainak,  az egeszs6gQgyi, gyermek 6s ifjQsagi feladatoknak, k6zm vel6dCsio
kultur lis, tudom nyos, mLiv6szeti tev6kenys6geknek 6s a spo nak t mogat sa, az
eg6szs6ges 61etm6d k6z6ss6gi fett6teleinek el6segit6se, kQl6n6sen

a)eg¢szsSgmeg6rz6s, betegs6gmegelSz6s, gy6gyit6o, eg6szsSgSgyi
rehabilit ci6s tev¢kenys¢g,
b) tudomSnyos tev6kenys6g, kutatas,
c} nevelSs  s oktat s, k6pess6gfejleszt6s, ismere er]eszt6s,
d) kultur lis tevSkenys6g,
e) kultur lis 8rSks g meg6v sa,
f) mQem!¢kv delem,
g) term¢szetv6delem,  ilatv6delem,
h) k6rnyezetv@delem,
i) gyermeko  s ifjQs gv@delem, gyermeko 6s if]Qs gi @rdekk@pviselet,
j) sport, a munkaviszonyban @s a poig9ri ]ogi ]ogviszony keret6ben megbizas
alapj n folytatott spo£tev@kenys@g kiv@telSve!,
k) k6zrend @s k6zleked¢sbiztons&g vSdetme, 6nk@ntes tQzoR s, ment¢s,
katasztr6faoelh rit s,
!)  ro @s belvizv delem e!! t s hoz kapcsoi6d6 tev@kenys@g,
m) parlagf  eJleni vedekez@s

4./A A K6zalapitv&ny a 4./ bekezd6s a)-!). atpontjaiban meghat&rozott c6lok
megval6sul sfit Magyarorsz g helyi 6 nkorm nyzatair6t sz6t6 2011.  vi CLXXXIX.
t6rv ny 13.§ (!) bekezd s 1. pont]&ban, 4. pontj ban, 5. pontj ban, 7. pontj ban, 8.
pontj ban, 11. pontjfiban, 15. pontj ban, valamint 17. pontjfiban meghat rozott
6nkormanyzati k6zfeladat ell tgsgval k6zvetetten segiti el6  s t&moga ]a.

5./ A k6zalapitv&ny k6zvetlen politikai tevSkenys6get nero folytat, pgrtokt61 fQggetlen,
azokt61 t mogat st nem kap, illetve azoknak t mogatfist nem nyQ]t, orsz&ggy l si
k pviset6i, 6nkorm&nyzati v&laszt&sokon ]e!61tet nem &ilit  s nem t mogat.
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4./ A k6zalapitv&ny vagyonat a Kurat6dum &ltal kinevezett gazdas gi Ogyint6z6
kezeli,  aki  a  k6zalapitvgny  9azdasagi  heHyzet6r61  a  Kurat6riumot  k6teies
folyamatosan taj¢koztatni.

1 ./Az aiapit6k a k6zaUapitv&ny 16tesit6s6re vonatkoz6 anapit6 okiratot nyilvgntart&sba
w telre a Szegedi T6w6nysz6kre nyQjt]&k be.

2./A k6zalapitvany megszSnhet: ]ogemlenes mL k6d6s eset6n bir6s gi v6gz6ssel.

3./A Kurat6rium 6vente egyszer taj6koztatja az alapit6t a mLik6d@s@r6!o

4./Az alapit6 okiratban hem szab lyozott k6rd6sekben a Ptk°, valamint az egyesOl6si
iogr61, a kOzhasznQ ]og il sr61, valamint a civil szervezetek m k6d6s6r61
t mogat s&r61 sz616 201 !. 6vi CLXXVo t6rv6ny rendelkez6s®it ketl alkalmazni.

1 ./A k6zatapitv ny k6pviselet6t a mindenkori elnOk l&t]a el.

2./ A Kurat6rium e!n6kSnek utalv nyoz si,
szemSlyiek/nek ellen iegyz6si }oga van.

kurat6rium Attat meghatalmazott

3./  A banksz&mla fetetti rendelkez6shez az elnOk 6s egy kurat6dumi tag egyOttes
al ir sa szQksSgeso

6°§
1/ A kurat6dum @vente 4 alkalommal Ol@sezik.

2./A Kurat6dum O!@seit az eln6k hivia 6ssze. A meghiv6t, a napirendet 6s az ir9sos
anyagokat legk6s6bb 8 nappat az Ql@s el6tt post zni kelt a Kurat6rium    az
Enlen6rz6 Bizotts&g tagjainak° Az Ol6seket az ein6k k@sziti el6 6s vezeti  eo A
kurat6rium Ql@se nyilt, azon barki r6szt vehet. Az Ol@s meghiv6i&t ¢s napirendj@t
ez6rt 8 nappal az Qi6s el6tt ki kell fOggeszteni a Fdlde4ki Kdzds Onkorm4nyzad
Hivata/ hirdet6t&b!&j&ra.

3./A kurat6rium 816se akkor hat rozatk@pes, ha azon a tagok 60 %.oa jelen van.

4./ A kurat6rium d6nt@seit nyilt szavaz ssal, egyszer6
Szavazategyenl6s@g eseten az eln6k szavazata d6nt.

sz6t6bbs@ggel hozza.

5./A kurat6rium Qi seir61 )egyz6k6nyvet keti felvenni. A iegyz6k6nyvnek tartatmaznia
kell a kurat6riumi Ol¢s hely¢t, id6pontiat, a ]elen!Sv6ket, az egyes napirendeket, a
hozz&sz61&sokat, a meghozott d6nt¢seinek tartalm&t, id6pontj&t  s hat&iy&t, iltet61eg
a d6ntCst t&mogat6k 8s eilenz6k sz&mar&ny&t.

6./A k6zalapitv&ny kurat6rium d6nt@seir6t nyiiv&ntart&st vezet, amely tartalmazza a
hat&rozat sorsz&m&t, id6pontj&t, 16nyeges tartalm&t, hat&ly&t, a d6nt6s t&mogatat6k

s ellenz6k szemSiySt 8s ar&ny&t, a hitelesit6 szemSly al&iras t.



7./ A Kurat6rium d6nt6s6t, amennyiben a k6zalapitv&ny c6Ujainak megval6sit&s&t
6dnti, nyilv&noss&gra keUR hozni, oUy m6don, hogy a d6nt6st k6vet6 15 napon bel0t
a F61de&ki K6z6s Onkorm&nyzati Hivatal hirdet6t&bU&j&n ki kell fQggeszteni.
A Kurat6dum d6nt6seir6J a d6nt6st k6vet6 h6ten beiOU 6Resit6st kapnak ai&nDo 
lev61ben°

8./A kurat6rium tagia nem lehet, akin keresztOt az alapit6 meghat&rozott befolygst
gyakorolhat vagyon felhaszn&l&s&ra.

9./ A kurat6rium hat&rozathozatalgban nero vehet r6szt az a szem6ty, aki vagy
akinek k6zeli hozz&taAoz6ja, 61ett&rsa a hat&rozat alapj&n

a. k6telezetts6g vagy felei6ss6g a16t mentes l,
b, b&rmilyen m&s el6nyben r6szesOl, illetve a megk6tend6 jog0gyletben egy6bk6nt
6rdekelt. nem min6s0! el6nynek a k6zalapitv&ny c61 szerinti juttat&sai keret6ben a
b&rki &ttal megk6t6s n61kQi ig6nybe vehet6 nero p6nzbeli szolgaltat&s.

10./ A Kurat6rium   a vonatkoz6 )ogszab&lyok szerinto k6teles 6vente beszamolni
m k6d6s6r6t az alapit6nak.
A Kurat6rium k6teles az 6ves beszamol6t minden ev m&rcius 31. nap)ai9 elk6szitenio
Az 6ves besz&mol6t 6s a k6zhasznOs&gi melt6ktetet a Kurat6rium k6tharmados
sz6tObbs6ggel hozott hat&rozat&val fogadja el.
A Kurat6rium  ltal k6szitett 6s j6v&hagyott teHezetet az Ellen6rz6 Bizotts9g is
megt&rgyalia. Az Eiten6rz6 Bizotts&g v61em6ny6t taRalmaznia kell az atapit6hoz
benyOjtott besz&mo!6nako

1 1 ./A Kurat6rium az 6ves besz mol6 etfogad sava! egyidqSleg az egyes 16si ]ogr61,
a k6zhaszn8 jog li sr61, valamint a civil sze ezetek mSk6d6s6r61 6s tamogat s9r61
sz616 2011.6vi CLXXV. t6w6ny 32.§- ban foglaltaknak megfele!6en k6zhaszn6s gi
mell6kletet k6teles k6sziteni. A k6zhaszn8s gi metl6klet elfogad sa a Kurat6rium
kiz r61agos hat sk6r6be taC ozik.
A k6zhaszn6sggi meti6kletbe   el6zetes ]6vghagyAs n61kSl o b rki betekinthet, abb6t
saint k6 ts6g6re m solatot k6szithet.

12./A K6zalapitv ny a fentieken tOl elmOtt 6vi mOk6d6s6nek 6s gazdalkodasanak
legfontosabb adatait a helyi sajt6 Ot] n evente egyszer k6zz6 teszi. A k6zlem6nyben
szerepe nie kell annak is, hogy a szem61yi i6vedelemad6 felai nlott 1% b61 befolyt
t mogat st a Kurat6num mire k61t6tte.
13./ A K6zaiapitv ny mSk6d s6vet kapcsolatban ketetkezett iratokba, el6zetes
bejelent6s alapj n, b rki kod toz s n61k . ! betekinthet.

7°§
Az e 6 z6Bi tt g

1./ Az Ellen6rz6 Bizotts g a k6zalapitv&ny m8k6d6senek es gazd lkod&sanak
ellen6rz6 szerve. Tev6kenys6ge sor&n a kurat6riumt61, i!let61eg a kurat6rium tag]ait61
jelent6st k6rhet, a k6zalapitv&ny k6nyveibe 6s irataiba betekinthet,  azokat
megvizsg&lhatja.



Az Ellen6rz6 Bizotts ,g tagja a k6zaBapitv&ny kurat6dum&nak Ql6sein tan&cskoz&si
joggal r6szt vehet°

2./ Az EIJen6rz6 Bizotts,¢g c6Mzsg&Jatot folytathat, ha a k6zalapitv&ny c61jait
vesz61yeztetve I&tja. Vizsg&latn&a k0as6 szak6rt6t is ig6nybe vehet. Az EUien6rz6
Bizotts&g 6szrev6teleir6U az alapit6t t&j6koztatni k6teies.

3./Az EIBen6rz6 Bizotts&g k6teles a kurat6riumot t&]6koztatni, 6s annak 6sszehiv&s&t
kezdemSnyezni, ha arr61 szerez tudom&st, hogy
a.) a kurat6rium mSk6d6se sor&n olyan jogszabalys6rt6s vagy a k6zalapitv&ny
¢rdekeit egy6bk6nt sQlyosan s6A6 csetekm6ny (mulaszt&s) t6A6nt, melynek
megsz0ntet6se vagy k6vetkezm¢nyeinek elharit&sa illetve enyhitese a kurat6rium
d6nt¢s¢t teszi sz0ks6gess6.
b. ) a kurat6rium tagjainak felel6ss6g6t megatapoz6 tSny mer81 fel.

4./Az Elten6rz6 Bizotts&g inditv&nygr  :£  kurat6rium O!6s6t az ir ditv&ny megt6tet6t6!
sz&mitott 30. napon belOl 6ssze l<elt   n ° A hatSsrid6 e edm@nytelen letelte ut&n a
kurat6rium 6 !6s6nek 6sszehiv&sara az E:!len6rz6 Bizotts&g is jogosult.

5./ Ha a kurat6rium a tOrv6nyes m8kOd6s helyreattitasa erdek¢ben szSks¢ges
int6zked¢seket nem teszi meg, az Eilen6rz6 Bizotts g k6tetes halad¢ktatanul
6£esiteni a t6rv6nyessSgi felOgyeletet e!!gt6 szervet.

6./Az Ellen6rz6 Bizotts,Cg 3 f6b61  11  A tagokat az alapit6 jel6li kio Nero iehet az
ellen6rz6 szerv tagja, vagy eln6ke az a szem61y, aki

a, a kurat6rium elnOke vagy tagja,
b, a k6zalapitv&nnyal a megbizat&sgn kivOl m&s tevSkenys¢g kifejt6s6re ir9nyul6
egySb iogviszonyban  11, ha jogszab&ly m sk6pp nero rende!kezik,
c, a kOzhasznQ szeF ezet c61 szerinti juttat&s&b61 r6szesQ!   kiv¢ve a b rki altal
megk6t6s n61kQi ig6nybe vehet6 hem p6nzbeli szolg&ltatasokat, illetve
d, az a c pontban meghat&rozott szem61yek hozzgtartoz6ja.

7./Az Elten6rz6 Bizottsag 8gyrendj@t maga allapit]a meg.
Az Ellen6rz6 Bizotts g tagjai sor b61 ein6k6t v taszt, Az Eilen6rz6 Bizottsa9 elnOke 
Kurunczi La]os 6922 F61de k, Somogyi B61a u. 24. sz,Cm alatti lakos.

8./Az Ellen6rz6 Bizotts g tagjai
Vizh ny6 Ferencn8    F61de&k, E6tv6s u 22.
Kurunczi Lajos        F61de&k, Somogyi B. u 24.
Lele Zsuzsanna       F61de&k, D6zsa GyOrgy u.. t8.

8°§
Az 6sszef rhetet ensSg k6z6s szaba yai

1./ A k6zhaszn8 szervezet megszLi Sset kOvet6 harom ¢vig hem lehet m s
k6zhasznO szervezet vezet6 tiszts6gvisel6je az a szemSly, aki kor bban olyan
k6zhasznO szervezet vezet6 tiszts¢gvisel6je volt - annak megszLin6s6t megel6z6 k6t
6vben iegal bb egy 6vig -,



a) amely ]ogut6d n61k01 szOnt meg Ogy, hogy az &ilami ad6  6s vamhat6s&gn&l
nyiBv ntartott ad6- Cs v mtartoz&s t nem egyenlitette ki,

b) amellyen szemben az  Jlami ad6o es v mhat6s g ]eJent6s 6sszegLi ad6hi&nyt tgrt
fen,

c) amellyet szemben az &UUami ad6  6s v mhat6sgg Qztetiez&r&s int6zked6st
aBkalmazott, vagy 0zJetJez r st heUyettesit6 birs got szabott ki,

d) amelynek ad6sz m t az  llami ad6-6s vgmhat6s g az ad6z s rendi6r61 sz616
t6rv6ny szerint feif0ggesztette vagy t6r6tte.
2./A vezet6 tiszts6gvisel6, illetve az annak jei61t szem¢iy k6teles valamennyi Crintett
k6zhasznQ szervezetet el6zetesen t j6koztatni arr61, hogy ilyen tiszts6get egyidejOleg
m s k6zhaszn0 szervezetn6t is bet61t.
3./(a) Az alapitv ny kedvezmCnyezettie 6s annak kOzeli hozz tartoz6ia nero lehet a
kurat6rium tagja. Az alapit6 okirat elt6r6 rendeikez6se semmis.
(b) Az alapit6 6s k6zeli hozz&tartoz6i nero  ehetnek t6bbs6gben a kurat6dumban° Az
alapit6 okirat eit6r6 rendeikez6se semmis.
(c) A kuratodum hat rozathozatat&bar  nero vehet rCszt az a szem61y aki, vagy
akinek k6zeli hozz tartoz6]a a hat rozat alap] n
ac) k6telezetts6g vagy felel6ss6g a161 m, ntesOl, vagy
bc) barmilyen m s el6nyben r®szes01, il!etve a megk6tend6 ]ogQgytetben egy bk nt
8rdekelt
4./  (a)  Vezet6  tiszts gvisel6  az  a  nagykor0  szem ty  lehet,  akinek
cselekv6kSpessSg t a tev kenys ge ell&t&s hoz szQksSges k6rben nero kod&tozt&k.
(b) Ha a vezet6 tiszts gvisel6 ]ogi szem ly, a ]ogi szem ly k6teles kijel6 ni azt a
termCszetes szem¢iyt, aki a vezet6 tiszts gvisel6i feladatokat nev ben etl tja. A
vezet6 tisztsSgvisel6kre vonatkoz6 szabglyokat a ki]el61t szemSlyre is alkalmazni ke!lo
(c) A vezet6 tisztsCgvisei6 QgyvezetSsi feladatait szem lyesen k6teles el atni.
(d) Nero lehet vezet6 tiszts gvisel6 az, akit bOncselekmSny elk6vet se mia 
joger6sen szabads gveszt s bQntetSsre it ltek, amig a bOntete  e 6 lethez fOz6d6
h trgnyos k6vetkezm nyek a161 nem mentesQlt.
(e) Nem iehet vezet6 tiszts gvisel6 az, akit e foglalko st61 ]oger6sen ettiltottak. Akit
valamely foglaikoz&st6! joger6s bir6i itelettel eltiltottak, az eltilt s hat lya alatt az
it letben megjel61t tev kenys get foly at6 jogi szem ly vezet6 tiszts gvisel6ie nero
lehet°
(f) Az eitiit st kimond6 hatarozatban megszabott id6tartamig nero tehet vezet6
tiszts gvisel6 az, akit eitiltottak a vezet6 tisztsSgvisel6i tevSkenysegt61.
5./A vezet6 tisztsCgvisel6, itletve az annak jel61t szem ly k6teles vatamennyi 8rinte 
k6zhasznQ sze ezetet el6zetesen tgj koztatni arr61, bogy ilyen tisztsSget egyidejOleg
m s k6zhasznQ sze ezetn ! is bet61t.

Az 6sszef rhetet ÷  g kQ 6n6s szab& yai°

Nem lehet a Kurat6rium, illet61eg az Ellen6rz6 Bizotts g tag]a°

1 ./Az alapit6,
2./Az alapit6 hozz&tartoz6]a vagy
3./Alkalmazottja.

Vegyes r, nde kez sek
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EL6TERJESZTi S FEDOLAP
T&rgyal&s napja° 2022° 04° 27°

Kocs&r Merc6desz, 6922 6f6Jde k, O6zsa Gy° Uo 2° sz&m a[atti nakos k reJme,
F lde&k, Gagadn u° 7° sz° FSZot2o aiatti ingatlan b rbead&s&rao

El6ad6: Polgarmester

E16k sz[t6° Jegyz6

V8lem6nyez6 bizotts&gok:

P6nzOgyi Bizo s Sg
0gyrendi Bizotts Sg

2022. iprilis 25.
2022.  prilis 25.

Elfogad&shoz szQks6ges szavazat[ ar&ny° egyszerO t6bbs6g

Magyarorsz&g helyi 6nkorm&nyzatair61 sz6g6 (tovAbb[akban M6tvo) 2011.6vi
CLXXXUX. t6rv6ny 47.§ (1) (2) bekezd6seire, valamint az 50.§-¢5ra figyelemmel.

,,47. § (1) A k6pviseldotest#let akkor hatbrozatk6pes, ha az di6sen az dnkorm4nyzad
k6pviseldknek tdbb mint a fele jelen van. A hat4rozatk6pess6get folyamatosan
figyelemmel kefl kis6rnL
(2) A javaslat eifogad4s4hoz az egyszerO tdbbs6get ig6nyl5 javaslat eset6n a jelen
lev5 dnkorm4nyzati k6pvisei5k, mindsltett tdbbs6get ig6nyld javaslat eset6n az
dnkorm4nyzati k6pviseldk t8bb mint a fel6nek igen szavazata szElks6ges° A betdltetlen
dnkorm4nyzad k6pviseidi helyet a hat4rozatk6pess6g szempontj4b61 betdltdttnek kefl
tekintenL "

T&rgyaU s m6d]a° nyilt O!6s

MOtv. 48.§ (1)-(2) bekezd6sre figyelemmel.

A napirendi pont r6vid tartaUrna°

Kocsar Merc6desz, 6923 0f61deak, D6zsa GyOrgy 2. sz Sm alatti lakos, FOlde&k
KOzs6gi OnkormcSnyzat tulajdonaban lev6 6nkorm&nyzati  ak, s (F6 de k, Gagarin u.
7o FszJ2.) b rbev te e ir nti k#relemme  fordu t a K pvise 6o test iet fe .
Kocsar Merc desz jelenleg a FOideaki N&vay Lajos Aital&nos lskol&ban dolgozJk
hatarozatlan idejLi kOzalkaimazotti jogviszonyban, mint &italanos iskolai tanit6. A
k relmez6 a b rleti szerz6d s megk6t s hez szQks ges felt teleknek megfelel.



F61de&k k6zs g Po[g&rmester6t61
6922 F Ude k Szent L° t6r 1, Pf°lo Te[o°524o092

Jkto"Fd/  ............  12022.

0i° Csikin6 Sipos Andrea

E 6terjeszt6s
T&rgy° Kocs&r Merc6desz, 6922 0f61de k,
D6zsa Gy. u. 2. sz&m alatti iakos k6reime,
FOide&k, Gagann u. 7. sz. Fsz./2. aUatti
ingatlan b6rbead&s&rao

FSlde, k k6zs6g Onkorm&nyzati
K6pviseJ6°testQ let e

F61de&k

TiszteMt K6pviselSotest let!

Kocs&r Merc6desz, 6923 C:)fOlde&k, Ddzsa GyOrgy 2. sz&m alatti lakos, FOlde&k
KOzs6gi Onkorm&nyzat tulajdon,Cban 16v6 6nkorm&nyzati Jak&s (F61de, k, Gagarin u.
7o FszJ2o} b6rbev6teUe ir&nti k6relemrnel forduit a K6pviseJ6o testQlet fel6.
Kocs&r Merc6desz jelenleg a F61de&ki N&vay Lajos A, Ital&nos lskoi&ban dolgozik
hat&rozatlan ide)(  k6zalkalmazotti jogviszonyban, mint altal&nos iskolai tanit6.

FOlde,Ck  K6zs6gi  Onkormanyzat  K6pvisel6-testOlet6nek  az  6nkormanyzat
tulaidon&ban 16v6 iak&sok 6s hem iak&s c61jara szolg&16 helyis6gek b6rlet6r61 6s
elidegenit6s0kr61 sz616 14/2019.(XI.28.)Kt. rendelete 4 §.(1) bekezd6se a) szerint, a
K6pvisel6-test let  k6z6rdek   c61ok  megvaU6s t, sa  6rdek6ben,  ilJetve
8nkorrn&nyzati 6rdekb6  b6rbe adhat 6nkor &nyzati  b dak, st,  ha erre
k6zfe adatot e , t6 vagy az 6nkorrn, nyzati a ape , t, s rnagasabb sz nvona 
e , t, sa 6rdek6ben szakernber (k6ztisztvise 6, k6za ka mazott, 6nkorrn&nyzati
a ape , t, sban r6sztvev6 v& a koz6} e he yez se rniatt van szQks6g, b6rbe adhat
6nkorm, nyzati  a k, st.
A k6reimez6 a fenti felt6teleknek megfelel.

Tisztelt K6pvisel6- testiJlet!

A fentiekre tekintettel a kOvetkez6 hat,Crozati ]avaslatot terjesztem
a K6pvisel6- testiJlet el6



HATAROZATI JAVASLAT

FOide&k KOzs6gi Onkorm&nyzat K6pvisel6-testQlete Magyarorsz&g
helyi 6nkormanyzatokr6U sz616 2011. 6vi CLXXXIX tv. 107.§.-&ban
biztoskott jogk6r6ben elj&rva az Onkorm&nyzat tulajdon&t k6pez6
FOide&k, Gagadn u. 7. sz. Fsz./2. alatti  6nkorm&nyzati lak&st 2022°
m jus 1, napj t6B b rbe ad]a Kocs r Merc desz, 6923 6f6Bde k,
D6zsa Gy rgy Uo 2, sz&m alatti Uakos r sz re hat&rozott id6re, a
F61de&ki  N,&vay  Lajos  Altal&nos  Jskol&ban  k6zamkalmazotti
]ogviszonya fenH&ll&s&ig°

A b6rUeti d j 6sszege 10 080, o Ft/h6 azaz T zezeronyolcvan
forint lh6

A K6pvisel6-testQlet felhatalmazza a polg&rmestert a b6rleti szerz6d6s
megk6t6s6re.

A hat&rozatr61  rtes t st kap"

1 ./F61de&k k6zs6g polg&rmestere
2./FOlde&k-0f61de&k kOzs6gek k6rjegyz6je
3./Kocs&r Merc6desz, 6923 (:::)fOlde&k, D6zsa Gy. u. 2.

..
4./FOlde&k K6zs6gi Onkorm&nyzat p6nzOgyi csoport

F61de&k, 2022. &prilis 21.

jnal G&bor
poJg&rmester
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Fi51defik Ki$zs gi Onkormfinyzat

K@visel6-testfJlete

es

Hajna! Gfibor

polgfirmester Or

r sz&e

K{relem

Tiszlell K pviselg:¢esliilel!

Ahfliro  Koes5r Mere desz (Szeged, 1998.04o15o) Ofbldefik, D6zsa GyiSrgy utca 2. sz. alatti
labs a Fi51deAki N ivay Lajos kdtalfir os Iskola, tar tdi munkabrben foglalkoztatott
alkalmazottja kdrelemmel fordulok a Tisztelt K@viselg:testiilethez, bogy az {SnkormAwzati
mlajdonban lev6 FNdegk, Gagarin U.7o f'dldszint 2. szfimti ala i lakfist 2022o mfijus h6napt61

szfveskedjenek rdszemre kiadr .

Fi51defik, 2022.03.31.

Tisztelettel:
g

Kocs  Merc desz



TERVEZET
Jkt.° Fd!  .........  12022.

Fa Csikin6 Sipos Andrea

LAKASBERLZTJ SZERZ6DES

mely 16trejOtt egyr6szr6] F61de&k K6zs gi Onkorm&nyzat (FOlde&k, Szent Laszi6 t6r
1.) - tov&bbiakban, mint berbead6- k6pviselet6ben HajnaU G&bor poJg&rmester;
m&sr6szr61 Kocs&r Merc desz, 8923 6f6Ude&k, D6zsa Gy° u° 2.- tov&bbiakban,
mint b6d6 = k0z6tt az ai&bbi felt6telekkel

1°, B6rbead6 a  ...........  sz&mO b6rl6kijel616 K6pvisei64estOleti hat&rozata alapj&n

b6rbe adja a tulajdon t k6pez6  F01de k, Gagarin u. 7. Fsz./2. szam alatti 56 m2
alapterOletL , komfortos komfortfokozatO ]ak&st, Kocs&r Merc6desz r6sz6re, 2022.
rn&jus t. napj&t6J- hat rozott id6re, F61de&ki N&vay Lajos .g.mtaI nos  skoJ&ban
k6zaJkalmazotti jogviszonya fenn&J]&s&ig.   A b6d6 tudom sul veszi, hogy
amennyiben a b6riet] id6tartam lej rata el6tt- a fenn ll6 szolg lati/munka/]ogviszonya
megsz( nik, vagy lak shelyzet6t id6k6zben 6ner6b61 megoldja, a b6dem6nyt 30 napon
bel J kOteles a b6rbead6 r6sz6re karba helyezett  ]]apotban ieadni. Nevezett a b6rleti
jogviszony megsz6n6s6t kOvet6en sem p6nzbei] t6rit6sre, sem elhelyez6sre nem
tarthat ]g6nyt.

2., A lak&s helyis6gei

2   Lak6szoba
1   Konyha
1   Kamra
1   FQrd6szoba
1  WC
1   El6szoba

3., A berbead6 az Onkorm&nyzat tuba]don&ban  v6  ak&sok  s nero  ak&s c ]&ra
szo g& 6 he yis gek b6det6r6      e idegen t6s kr6  sz6 6 14/2019.(X .28°)
6nkorm&nyzati   rende]et6nek   alapjan        a   fenti   cim[    ingatlan rt
180 Ftim2 x 56 m2/h6 - 10,080, - Ft, azaz T zezer-nyo cvan 001100 forint lakb6rt
&llapit meg, melyet a b6rJ6 minden h6nap 15. napj&ig fizet meg.

4., A  akb rfizet@si k6te ezetts g 2022. rn&jus 1. napj&t6  terhe i.

5., A b rbead6 a lakb r m rt k t  vente feJQivizsg&lja, a v&ltoztat&s jog&t fenntartja.

6., A b rbead6  s b d6 meg&llapodnak abban, hogy a b rJemeny korszer(Jsit s t,
komfortositas&t kQiOn megallapodasban rOgzitik, majd ezt kOvet6en a Jakb, sb rleti
szerz6d st m6dositjak.

7., A feJek jogai  s k6telezetts gei e szerz6d s mell klet t k pezi.



8., A b6r16 az 1 - 15. pontban foglaltakat tudom sul veszi 6s azt elfogadja.

9., E szerz6d6sben nem
rendelkez6sei az ir nyad6k.

szab&lyozott kerd6sekben a hat&lyos jogszab Jyok

F61de&k, 2022  .................

Hajnal G bor
poJg rmester

Kocs r Merc desz
b6d6

Kunos Agnes
p6nzQgyi ellenjegyz6

EM6ttOnk, mint tanOk el@t:



Ed/  .........  /2022o sz mfi b6r eti szerziSd s mell klete

A felekjogai ds k6telezetts(gei

1., A felek, ha a lakbdr m6dositdsdban nero tudnak megegyezni, annak
megdHapftdsdt birdsdgt6[ kdrhetik. A birdsdgjoger6"s hatdrozatdig a [akdsdrt a
kordbban fizetett [akbdrt kell fizetni.

2., A bdrbead6 a [akdst a komfortf.okozat nak megfe/eM ]akdsberendezdsekkel
iizem/cdpes dllapotba a b(Heti id6" kezdetekor rendeltet&szerii haszndiatra kiSteles
dtadni a b rl6"nek.
A b rbead6 a szerz6 ddsben foglaltakdrt szavatol  valamint azdrt, bogy a [ak, s
rende[tetdsszer{i hasznc [atra al/calmas.

30, A bdr[6 a szavatossdgi hiba elhdritdsdhoz sziiksdges munkdt a bdrbead 5 helyett
kd[tsdgdre elv geztetheti, ka a hiba eihc ritc sdr6[ a bdrbead6 a b r[6" fr sbe[i

r  r  r   gfelszohtasaba megjel6lt megfelel6  hatdrid6"ben nero gondoskodik.

4., Bdrbead 5 k6teles gondoskodni

a.) az dpii[et karbantartdsdr6[,
b.) az dpii[et kdzponti berendez&einek dliand6 iizemkdpes di[apotdr6[,
c.) a k6z6s haszndlatra szolgd[5 / e[yisdgek d[lagdban, tovdbbd a
he[yisdgek berendezdseiben keietkezett hibd/c megsziintetdsOr67.

Az Opiiiette[, iHet67eg a terii[ette[ 6sszefiigg(>  egydb kOte[ezetts getc teUesft&dre a
felek megdllapoddsa az irdnyad6.

5., A bdrbead6 a 4., pontban rOgzitett k6telezettsdgdt."

a.) dletveszdlyt okoz6, tovdbbd az dpiilet  [lagdt veszd[yeztet6" vagy a
lakds, illet67eg a szomsz dos lakdsok ds nero lakes cdljdra szolgdl 5
helyisdgek rendeltetdsszerh" haszndlatdt tdnylegesen akaddlyoz6 hibdk
esetdben haladdktalanul,

b.) azonnali beavatkozc st nero igdnyl6  hibdk esetdben pedig dltaldban az
p ;ilet karbantartdsdval vagy fel ]itdsdval Osszefiiggden kdteles

teljesiteni.



=2=

6., A b rl6" az igazolt k61tsOgOnek egy 6sszegben val6 megt rit sOt ig nyelheti a
bdrbead6td], ha helyette azonnali beavatkozdst igdnyl6" munkdt vdgzetZ feltdve,
kogy az a mdsik f lnek mdltatlan megterkel{st nero okoz. A k zetds azonna[  egy
6sszegben tOrt nik.

7., Ha a hothead6 az 5., b.) pontjc ban foglalt k Stelezetts(g(t, az ott mejel6lt
id6"pontban a bdrl6" felsz61ftdsa ellendre sere teljesiti, akkor a bdrl6" a birdsdgt6t
kdrheti a b rbead6 kdtelezetts@dt a hiba kijav#dsdra.
A hothead6 helyett a k61tsdgdre a munkdt e[vdgezhetio

8., A bdnl6" a lakbdrt a szenzdd6sben meghat3nozott 6sszegben ds id6 ontban
k6teles a bdrbeadc4 rdszdre megfizetni°

9., A b(rl6" (s c  ve/e egyfittlak6 szemOlyek a [clk st rendeltet(sszer{Jen a
szerzdddsnek meg/elel(Sen kaszndlhatjdk.

] 0., d b rl6"t (s a ve[e egyiittlc k6 szem(lyeket a t6bbi b(r[6"jogainak (s (rdekeinek
sdrelme n lkiil megilleti a k6z6s haszndlatra szolgdl6 helyisdgek ds teriiletek
hasznd latdna tc jo gao

]l., A bdrl6" kOte[es gondoskodni a lake, s bunkolatainak, ajt6ina/ , ablalcainak (s
berendezdseinek karbantartdsdr61  f el jitdsdr61, cserdjdr67, ha a f elek eltdr6 en nero
dllapodnak meg.

l g., Ha az (pfi[et k6zponti berendezdseiben a bdrl6" vagy a vele egyfittlc k6
szem lyek magatartdsa miatt ]cdr keletkezik, a bdrbead6 a b rldt6"! a hiba
kijavitdsdt vagy a kdr megtdr#dsdt kdvetelketi,

13., Az 61etveszdly elh ritc scfhoz sziiksOges munka a mc sik fOl felsz61#c sa ndlkfil
is elvdgezhet6, err67 a mdsik felet egyide]fileg drtes#eni kell.

14., A b6rl6" kOteles t{irni az (pfilet karbantartc sc va[, fe[ jitc sc val, b6vit6s6vel (s
korszer s#dsdvel kapcsolatos, valamint a bdrbe adott ds rods b rl t terhel6" egydb
munkdk elvdgzdsdt, ha ezek nero eredmdnyezik a lakds megsemmisiildsdt.

15., A lakc sbOrleti szerz6"d(s megsz{indsekor a bdr15 kOteles a lak st 6s a
lakdsberendezdseket  rendeltetdsszerh"  haszndlatra  alkalmas  dl[apotban  a
bdrbeaddnak visszaadni. A bdrl6" a lakds leaddsa/cor tisztasdgi meszeldst k6teles
v@eztetni.



EL6TERJESZTES FED6LAP
T rgyal s nap]a: 2022.04. 27.

Tulajdonosi hozz&j&rul&s lmolya Gy6rgyn6 6922 F61de&k, T&ncsics M. utca 25. sz&m
alatl lakos r6szere a tulajdon&ban U6v6 6922 F61de&k, Fecske utca 17o sz&m alatt
ingatlan el6tt megl6v6 nyilt vizelvezet6 &rok z&rtt& t6tel6hez

EI6ad6: Poig&rmester

El6k@szit6:Szab6 Zsuzsanna Qgyint6z6

V@lem@nyez6 bizotts£gok:

P6nzOgyi Bizotts&g 2022. &prilis 25.

Elfogad£shoz s ks@ges szavazati ar£ny: egyszerQ t6bbs6g

Magyarorsz&g helyi 6nkorm&nyzatair6U sz616 (tov bbiakban° M6tv.) 2011.6%
CLXXXIXo tSrv6ny 47.{} (1)-(2) bekezd6seire, valamint az 50.§-fira figyelemmelo

,,47. § (1) A k6pvisdd-test#let akkor hat rozatk6pes, ha az #16sen az dnkorm#nyzad
k6pviseldknek tdbb mint a fele jelen van. A hat#rozatk6pess6get folyamatosan
figydemme! kefl kis6rnL
(2) A javaslat effogad s hoz az egy er# tdbbs6get ig@nyl  ]avaslat eset6n a
jelen lev5 #nkerm#nyzad k@viselSk, minds#e# tdbbseget ig6nyld javaslat eset6n
az dnkorm nyzad k6pviseldk tdbb mint a fd6nek igen s  v  ata sz#ks@geSo A
betdltetlen dnkorm#nyzad k6pvise!5i hdyet a hat#rozatk6pess6g szempontj#b6/
betdltdttnek kefl tekintenL"

T rgyal&s m6dja" nyilt ilbs

M6tv. 48.§ (1)-(2) bekezd6sre figyelemmel.

A napirendi pont r6vid tartaimao

Imolya Gy6rgyn6 6922 F61de&k, T&ncsics Mih&iy utca 25. sz&m alatti lakos
tulajdonosi hozz&j&rui&s k6r6sevel forduit F61de&k K6zsegi Onkorm&nyzat K6pvisel6
test01et6hez, a tulajdon&ban 16v6 F61de&k belterilet 392 hrsz alatt 16v6 ingatlan
F61de&k, Fecske utca 17. sz&m ei6tt, a meglev6 kocsibej&r6 sz61esit6s6re.



F lde k k zs g Polg rmester t61
6922 F61de&k, Szent L. t6r 1. Tel./Fax: 62/524o092

e=maiJ: foldeak@foideak.hu
/2022.

EnStedeszt s
EI6ad6:Szab6 Zsuzsanna T&rgy: Tulajdonosi hozz j,¢ruU&s Umolya Gy6rgyn6

6922 F61de&k, T&ncsics M. utca 25. sz&m
alatti aakos r6sz6re a tulajdon&ban ,¢!i6
6922 F61de&k, Fecske utca 17. sz&m aJatti
ingaflan el6tt megJ6v6 nyiRt vizelvezet6

rok z&rtt  tetelChez
Me11°° K6reUem, 3 db f6nyk6p

F61de, k k6zs¢g K¢pviseJ6otest lete
F6Jde, k

Tisztelt K6pvise15otest let!

lmolya Gy6rgyn6 6922 F61de&k, T,Cncsics Mih ly utca 25. sz,Cm alatti lakos tulaj
donosi hozz&j&rul#,s keresevel fordult F61de&k K6zs6gi ©nkorm&nyzat K6pvisel6
testQlet¢hez, a tulajdon&ban 16v6 F61de&k belterOlet 392 hrsz alatt feivett o kivett
lak6h, z, udvar, gazdas,Cgi 6pQiet megnevezSsL  = ingatlan F61de&k, Fecske utca
17. sz&m el6tt, a meglev6 4 m¢ter szeles kocsibe] r6 jobb oldal,¢n a nyilt vizelveo
zet6 &rok 4 m¢ter sz61essSgben t6rten6 b6vitesere, 6sszesen 8 m¢ter szSleso
s6gben t6rt6n6 f61ddei val6 felt61t¢s6hez.
A csapad6kviz elvezet6s6t a megi6v6 kocsibej,¢r6 jobb oidal&n 4 db beton&teo
resszel (400x1000 cm) 6s t&mfallal biztositan& a k6t oldalon tal,€ihat6 vizelvezet6

rkok k6z6tt.
A k6relem, a  elenlegi  liapotot bemutat6 f6nyk6pek az el6terjeszt6s melN6ko
let t k pezi.

Tiszteit K¢pviseU#otestelet!

A fentiek megismer6se ut&n az al,¢bbi hat&rozati javaslatot terjesztem et6
megt,Crgyal&sra.

Ao vari&ci6: HATAROZAT  JAVASLAT

F6 de k K6zs gi Onkorm nyzat K pvise 6=teste ete
figyelemme  Magyarorsz g helyi  nkorm&nyzatair 
sz61  2011.  vi CLXXXHX. tSrv ny 107.§=&ban biztos o
tott tulajdonosi jogk r re, figyelemmel a FOldedko
OfOlde k KOzs gek Jegyz6je F ide&k/1376=2/2022o
sz&mQ  kOzetkezei6i  hozz&j&rui&s&ra  megt&rgyalta,
moHya Gy6rgyn  FSIde&k, T&ncsics  . utca 25. sz m

alatti  akos tulajdonosi hozz&j&rul&s megad&sa ir&nti k¢=
reim¢t ¢s az ai&bbi hat&rozatot hozza"

A K pvisel6-test et tulajdonosi hozz&j&ru &s&t adja
az F6 de k, T&ncsics M. utca 2& sz&m alatti lakos
r¢sz¢re a tulajdon&ban I¢v6 F61de&k beiterQiet 392 hrsz
alatt felvett = kivett lak6h z, udvar, gazdas&gi ¢pQiet =
ingatlan F ide k, Fecske utca 17o sz m e tt meg v6



nyilt v zenvezet6  rok 8 m ter sz less gben t 6n6
f nddei  val6  felt it s hez  az   pit si  munk k
tekintet6ben az al bbi felt tenek melHett:

A megl6v6 kapubej&r6 jobb oldal&n kib6vitett 6sszesen 8
m6ter szakasza al& elhelyezett 4 db beton ateresz o 400
mm X 1000 mm, t&mfal 6s 1 db tisztit6nyii s - elhelyez6°
s6vel biztositja a csapad6k, valamint a belviz szabad fo
ty s,Ct a bej r6 mindk6t oldal,Cn tai,Clhat6 vizelvezet6 &r°
kok k6z6tt.

Az ig6nybevett Cs esetleges feibontott terQlet eredeti
llapot ba val6 vissza llit&s,Cert ImoJya Gy rgyn6

F lde k, T ncsics  °  tca 25. sz  a atti  akos,
mi t  p ttet6 a fe e Ss°

Fakiv&g&s csak kQ 6n enged¢llyel t6rtSnheto
Az engedely k¢relmet a F61de&ki K6z6s
Onkorm&nyzati Hivataihoz kell benyQjtani.

A tulajdonosi hozz&j,Crul,Cs a F61de, k-Of61de&k
K6zsCgek Jegyz6je F6 de& d1376o2 2022o sz&mQ
k6zQtkezel6i hozz,Cj,Crul,Csa lej,Crta =
2023°  pri is 27° o  ap ig  rv nyeSo

A KCpvisel6=testQlet feihataimazza a polg&rmesteA a szOksCges
intCzkedCsek megt¢teiCre.

Err6  ¢rtes t6st kapo
°  F61de,Ck k6zs¢g polg&rmestere
o  F61de,Ck = Of61de k k6zsCgek jegyz6ie
o  F61de&ki K6z6s Onkorm nyzati Hivatal QgyintCz6je
o  Imolya Gy6rgyn¢ 6922 F61de,Ck, T ncsics M. utca 25.

Bo vari&ci6:
HATAROZAT  JAVASLAT

F lde, k K6zs gi Or korr &nyzat K pvise 5=test ete o figyelemmel a Magyao
rorsz, g helyi Onkorm nyzatair61 sz616 2011. CLXXXIX. T6rv ny 107.§=&ban biz=
tositott tulajdonosi jogkOrere o nero ad a tu ajdonosi hozz j ral S t  rno ya
Gy6rgyn  6922 F de k, T csics  o  tca 25. sz m a atti  akos r sz re a
tulajdon&ban  v6 F61de&k belterelet 392 hrsz alatt felvett- kivett iak6h&z, ud=
var, gazdas&gi ¢pelet-ingatlan F6 de&k, Fecske atca 17. sz&  el6tt a megi¢v6
nyiit vizelvezet6 &rok 8 meter szeless¢gben terten6 f61ddel t6rten6 z&rtt& t¢tele
hez.

Err   ttes t st kap:
o  FOlde, k kOzs¢g poig&rmestere
-  F5lde&k = Of61de&k k6zs¢gekjegyz6je
-  F5lde&ki KOzOs Onkorm, nyzati Hivatal egyintez6ie
=  imolya Gy6rgyn¢ 6922 F61de&k, T&ncsics M. utca 25.

F6 de&k, 2022° &pri is 19,
Hajna  G&bor
polg&rmester
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A]u    o]ya GySrgyn  6922  SIde k  Fecske utca $7 oSZ  a  i  akos azza  a k r sse   ord,u]ok

• a  pvise 8-tes iethez, hogy tu ajdenosi hozzSjSru sukat ad] k az  ngat aaom ÷ 8 ,, meg v8

kocsibej r6t {   ter sz es} jobb o da on 4 r r sz ess gberb 8sszese  8  ter sz ess gbe 

tSr a8  Jdde  va 6 fe tSIt s hez a kecsibej r6 sz ledt se  ia o

A ¢sapad kv z e]veze s t 4  b heron  teressze  {400 tara X 1000  m)  s t mfa] a] b:i todta m a

bej r8 k t o da  a v ze]ve et8  rkok kS Stto

e[ : FS]de k, 2022o04o$4
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EL6TERJESZTE$ FED(SLAP
T rgyal s nap]ao 20o 04o °

Tuaajdonosi hozz&j&ruB&s Schneider J&nosn6 6922 F61de&k, Fecske utca 22. resz6re
a tulajdon&ban U6v6 ingatlan eU6tt megU6v6 nyiat vizeivezet6 &rok z&rtt& t6ten6hez

El6ad6o Polg&rmester

Ei6k s 6o Szab6 Zsuzsanna Qgyint6z6

V6Mern#nyez6 bizott gok:

P6nzQgyi Bizotts&g 2022° &prinis 25,

Elfogadashoz sz ks ges szavazati aranyo egyszer  t6bbs6g

Magyarorsz&g helyi 6nkorm&nyzatair6J sz616 (tovabbiakban" M6tv.) 2011.6vi
CLXXXmX. t rv6ny 47.{} (1)=(2) bekezd6seire, valamint az 50°§°fira figyebmmel.

,,47° § (1) A k6pvisdd-test#let akkor hat#rozatk6pes, ha az #16sen az dnkorm#nyzad
k6pvise/dknek tdbb mint a fde jden van. A hat#rozatk6pess6get fdyamatosan
figye/emme/ kefl kis6mL
(2) A javaslat effogad s hoz az egyszer# t6bbs get ig nyld javas/at eset# n a
]elen Icy5 #nkerm#nyzad k@viselSk, minSs#ett tdbbs6get ig6nyld javadat eset6n
az dnkorm#nyzad kepvisddk tdbb mint a fe/6nek @on s v ate #ks6geSo A
betd/tetlen dnkorm#nyzad k6pviseldi hdyet a hat rozatk#pess6g szempontj#bS 
betd#dttnek kell tekintenL"

T rgyal s rn6dja: nyilt O 6s

M6tv. 48.§ (1)=(2) bekezd6sre figyelemmel.

A napirendi pont r6vid tarta ma:

Schneider J&nosn6 6922 F61de k, Fecske utca 22. sz&m alatti iakos tulajdonosi
hozzfiifiruifis  k6r s vel  forduit  F61defik  K zs gi  Onkorm&nyzat  K6pvisel6o
testiJlet6hez, a tuJajdon ban J6v6 F ide k belteri let 372 hrsz alatt 16v6 ingatlan
F6Jde k, Fecske utca 22. sz m ei6tt, a megJ6v6 kocsibei r6 sz6Jesit6s@e.
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sz less gben tS n6 fSWddel vai6 feltSUt s hez az
pit si munk k tekintet6ben az aU bbi felt6telek

melle :

A megl6v5 kapubej&r6 jobb oldal&n kibSvitett 6sszesen 7
meter szakasza al& eihelyezett 3 db beton &teresz - 400
mm X 1000 mm, t&mfal bs 1 db tisztit6nyil&s - elhelyez¢=
s6vel biztositja a csapad6k, valamint a belviz szabad fo
lyas&t a bej&r6 mindk6t oldal&n tal&lhat6 vizelvezet6  r°
kok k6zOtto

iili  ....

Az igCnybevett Cs esetleges felbontott terQlet eredeti
&llapotaba val6 vissza&llit&s&8  Schneider J& os 
FS de&k, Fecske utca 22. sz m a atti  akos,  i t

p ttet  a relents°

Fakiv&g&s csak kQi6n enged¢llyel t6rt nhet.
Az enged¢iy k¢relmet a F61de&ki K6z6s
Onkorm&nyzati Hivataihoz kell benyQjtani.

(,

A tulajdonosi hozz&j&rui&s a FOlde&k=Of61de&k
KOzs¢gek Jegyz6je FS de, k t371o2 2022.
kSz tkezel6i hozz&j&rui&sa iej&rta =
2023.  pti i  27, o  apj ig   ye o

sz&mO

A K@pvisel6-testC let feihatalmazza a poig&rmesteR a sz ks@ges
intCzkedCsek megtCtel@re.

Err6   ttes tCst kap:
-  FOlde&k kOzsCg poig&rmestere
-  FOlde&k = 0f61de&k k6zsCgekjegyz6ie
-  FOlde&ki KOz6s Onkorm&nyzati Hivatal QgyintCzSje
-  Schneider J&nosn¢ 6922 F6 de&k, Fecske utca 22.

:i

ii%:'

• !

}

Bo va i&¢ 6:
HATAROZAT  JAVASLAT

FS de, k KSzsCgi 0 korm&nyzat K pvise 6-test ete o figyelemmel a Magya
rorsz&g helyi Onkorm&nyzatair61 sz616 2011. CLXXX X. T6rvCny 107.§-&ban biz°
tositott tulajdonosi jogkOrCre -- nero adja tu ajdonosi hozz j r s .t Schneide 
dbnosn  6922 FSIde k, Fecske  tca 22. sz m alatti  akos r sz e a tulajdoo
n&ban l v6 FOlde&k belterelet 372 hrsz alatt felvett = kivett lak6h&z, udvar, gaz=
das&gi ¢pi31et = ingatlan FSIde ,k, Fecske urea 22, sz m el6tt a megi¢v6 nyilt
vizelvezet5 &rok 7 m ter sz¢iess¢gben torten6 f61ddel t6rt n6 z&rtt  t¢tel hez.
Err61  rtesit st kap:

-  FOide&k kOzs¢g polg&rmestere
-  FSIdeak - OfSldedk kOzs¢gekjegyzSje
-  FOIde&ki K6z6s Onkorm&nyzati Hivatal Bgyint z6je
-  Schneider J&nosn¢ 6922 FOlde&k, Fecske utca

FS de&k, 2022. &prilis 19.

a  G,Cbor
polg&rmester



ii

b

7

?

ii

.-!=

TiszteUt K pvJsel6-test let!

ord ok a K pvise -test ethe . hogv t ajdonosi hozz j r s ka  adj k   i gat no  e .

m gl v  kocsib j r  {4 m er sz es) bal oM on 3  ter sz less gbe . 6sszesen 7  ter

sz ess gben tSrt  fSMe  va 6 feltS t s hez  .kocsibej r6 sz s s   i o

Ke[t: FS[de k. 2022,04o 2
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k reime 6

...........................  ,.  ......

rI  :: g. : :;:-. ,:t  ,?:   kr; ..  .;

•,  ......  , :     ,.  ............  &. .   ,:,..!.,,   :' ::'k ":  ; ,'.   ,:   ,,:     .. ,,-:
i    . ;.' . " :     ... :': i  .   ..........  ' :   '  ............  .....  .......    " J  ...........   













EL6TERJESZTI S FEDOLAP
T rgyal s napja: 20° 04° 27°

Tulajdonosi hozz&jarul&s az MVM F6g&z F61dg&zh&J6zati Kff. r6sz6re

a FSade&k belterQlet 598 hrsz-Q ingatlant eli&t6 f6Jdg&z He&gaz6 vezet6k ki6pit6s6re

El6ad6o Polg&rmester

EJ6k#sz t6o Szab6 Zsuzsanna 0gyint6z6

V lem nyez6 bizotts&gok:

P6nz0gyi Bizotts&g 2022. &prilis 25.

Elfogad&shoz sz ks ges szavazati ar&ny° egyszerL  t6bbs6g

Magyarorsz g helyi 6nkorm nyzatair61 sz616 (tovAbbiakban: M6tvo) 2011.6vi
CLXXXIX. t 5 6ny 47.{} (1)-(2) bekezd6seire, valamint az 50°§=fira figyelemmel.

,47o § (1) A k6pviseld=tesKJlet akkor hat&rozatk6pes, ha az #16sen az dnkorm#nyzad
k6pviseldknek tdbb mint a fele jelen van. A hat#rozatk6pess6get fdyamatosan
figyetemmei kefl kis#mL
(2) A ]avaslat effogad s hez egyszer# t bbs get ig nyl6 ]av  lat ese n
jelen lev5 5nkerm#ny d k@viselSk, minSs#ett tdbbs#get ig nyid ]avaslat eset6n
az dnkorm nyzad k pvisdSk tdbb mint a fel nek  gen szav  ata #ks6ges° A
betd#etlen dnkorm#nyzad k#pviseldi hdyet a hat#rozatk#pess#g szempontj bSl
betd#dttnek kefl tekintenL"

T rgya &s  6dja° nyilt Ol6s

M6tv. 48.§ (1)o(2) bekezdesre figyelemmel.

A napirendi pont r6vid tarta ma:

Az MVM F6g&z F61dg&zh&16zati Kft. (6724 Szeged, Pulz utca 44.) mint beruh&z6
2022.  prilis 07. napj n tulajdonosi hozz j rul s irAnti k¢relmet adott be - F61deAk
K6zs6gi Onkorm&nyzat tulajdon&t k6pez6 F61de k belterQlet 579 hrsz alatt felvett 

kivett k6zterQlet megnevez6sL   6nkorm&nyzati tulajdonQ  Qt  (VasQtsor utca)
vonatkoz&s&ban a F61de&k belterQlet 598 hrsz alatti (VasQtsor utca 18.) ingatlant
eliot6 3,0 bar nyom s , DN20 PE100/G SDR11 m6ret  6s anyag  f61dg z ie gaz6
vezetek ki6pit6s6re.
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FSlde k kSzs g Polg, rmester6t61
6922 F61de&k Szent L. t6r 1.

e=mail:foUdeak@foldeak.hu TeU. 62!524=092 Fax:62/524-090

lkt.sz.°     12022.
Ui°° Szab6 Zsazsanna

ElSterjeszt s
T rgy: Tulajdonosi hozz j&ruU&s az
MVM FSg&z F61dg&zh 16zati Kft.
r6sz6re k6z6pnyom&sQ f61dg&z
Ue&gaz6 g&zvezet6k U6tesit6s6hez
F6Jde&k, beUterQlet 598 hrsz-Q
ingatlanon
Mell kUetek

.=
FSUde&k K zs6gi Onkorm&nyzat
K pvisel6=test iete

FSmde&k

Tisztelt K6pvisel6otest let!

Csik6s J6zsef tervfelQlvizsg&16 mCrn6k a MVM F6g&z F61dg&zh 16zati Kft. kCpvisel6je
2022.  priJis 7. napj n tulajdonosi hozz j,Crul s ir nti kCrelemmel fordult F61de k
K6zsCgi Onkorm,Cnyzathoz.

Az MVM F6g&z F61dg&zh& 6zati Kfto (6724 Szeged, Pulz utca 44.) mint berth&z6
megb z s, b6  kepviseJ6je: Csik6s J6zsef &ltai beadott = F6 de, k K6zs gi
Onkorm nyzat t ajdon t k pez6 F de, k be ter et 579 hrsz a att fe vett o kivett
kSzter et meg evez s5 o ingat a  term szetbe  F debk, Vas tsor  tca e Stt
tu ajdonosi hozz&j&ru &st k r F6 de&k be tere et 598 hrsz a atti ingat a t e , t8
3,0 bar nyom, s , DN20 PE100/G SDR11 m ret5 Cs anyag  fS dg&z  ÷ gaz6
vezet#.k ki p t s re.
A tervezett g, zvezet6k fektet si  6 ys6ge 1,0 m6ter.

Csik6s  J6zsef  az   V   F6g&z  F6 dg zh& zati  Kft,  kCpviselet¢ben  az
Onkorm&nyzat tulajdonosi hozz j&rui&s&t k¢ri a lent emlitett ingatlanon t6rt¢n6 projekt
megval6sit&s&hoz.

A kiviteli  s enged lyez si tervdokument&ci6, mSszaki  eir&s, a heiyszinrajz,
nero hiteles t ajdoni  ap rn, so at, i etve a k re em az e 6tedeszt s rne k et t
k pezi.
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Tisztelt K6pvisel6=test let!

A fentiek megismer6se utah az al bbi hat&rozati javaslatot
megtargyaH&sra.

terjesztem

HATAROZATi JAVASLAT

F lde&k         6nkorrnbnyzat&nak K6pvisel6=test iete
figyelemmen Magyarorsz g helyi  nkorm nyzatair61 sz616
2011.  6vi  CLXXXJX°  t6rv ny  107.§-&ban  biztositott
tulajdonosi jogk6r6re, figyeUemmeU a F61de6k=Of61de&k
K6zs6gek    J eg yz6je    F lde Bd135t -2/2022.    sz me
k6zQtkezel6i hozz,Cj&rul&s&ra, megt&rgyalta, MVM
F ldg zh n6zati  Kft.  (6724  Szeged,  Pulcz  Uo  44.
k6pvisel6je°  Csik6s  J6zsef)  tulajdonosi  hozz&j&rul&s
megadasa ir&nti k6relm6t 6s az al&bbi hat&rozatot hozza:

A K6pvisel6-test. let figyelemmem Magyarorsz6g helyi
5nkorm6nyzatair61 sz616 2011.6vi CLXXXIX. t6rv6ny t07o§-6ban

biztositott tu ajdonosi jogk6r6re

t ajdonosi hozz6j&ru 6s6t ad a

az  V  F6g6z F6 dg zh& 6zati Kfto rCszCre a F de k
be tere et 598 hrsz° a atti  922 F6 de&k, Vasetsor urea 18,
s m  a atti  ingat a   vo atkoz&s6ba    egva 6s 6
berah&z shoz a projekt 6p t si  uak6i tekiatet6be  az
a &bbi fe t te ek me ett:

Az ig6nybevett 6s esetleges felbontott terQiet eredeti
&llapot&ba  val6  vissza&llit&s&6rt  az  MVM  F6g&z
F61dg&zh&16zati  Kft.,  mint 6pittet6 megbiz&s&b61  a
kivite ez6, mint megbizott a felel6s.

Fakiv,Cg&s csak kQI6n enged611yel t6rt6nhet.
Az enged61y k6re met a F61de&ki K6z6s Onkorm&nyzati
Hivatain&i kell benyQjtani.

A tulajdonosi hozz j&rui s a F61de,Ck-Of61de&k K6zs6gek
Jegyz6je  F6 de #1381o212022o  s mQ  k6zQtkezel6i
hozz j, rui sa lej rta = 2023.  pri is 27. o napj ig

rv nyes°

A  k6pvisel6-testQlet  feihataimazza
szQks6ges int6zked6sek megt6tel6re.

a  polg,Crmestert  a

Err61  rtesitCst kap:
-  F5ldedk kOzs6g polg&rmestere
=  F61de k - Of61de&k k6zs6gekjegyz6je
-  FOlde&ki K5z5s Onkorm,Cnyzati Hivatal  3gyint6z6je
-  MVM FSg&z F61dg&zh,Ci6zati Kft. 6724 Szeged, Pulcz u.

F61de, k, 2022.  prilis 19.

G bor
polg&rmester
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G&zelosztO leagaz5 vezet6k m#szaki tervdokument&ciOja
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KJVITELI E$ ENGEDI LYEZI $  TERVDOKUMENTAC 6

G922 FSlde&k, VasQt sot t8, (598 hrSZo}

aJatti ingatnant ell&t6

4,0 bar te ez6si nyom&s6 f61dg6z ne&gaz6 vezet6k 6p t6si munk&ihoz

i  "

i I
!;
z

Beruh&z6/Ep ttet6: MVM E g&z=D¢g&z FOldg&zh&16zati Zrt.

6724 Szeged, Puicz u. 44

Feiel6s te ez6°    F&bi&n J&nos

9027 Gy6r, Pusk s T. utca 37.

GO=T-08-0149

An irasa

i'¸

g6nybeje ent6: Kisp&  Mih& yn6

+36/62/294-257

Szeged, 2022. marcius

Tervez6 neve: Fabian Janos GO-T-08-0149
Terv keszitesenek id6pontja: 2022. marcius

Terv sz&ma: 10/2022
Oldalszam" 1/! 1



G zeioszt5 le&gaz5 vezet6k m(3szaki tervdokument&ciSja

2o   TARTALOMJEGYZEK

6922 F lde&k, Vas t sot 18, (598 hrszo}

a atti ingatlant ell&t6

3,0 bar nyom&s  f ndg z Je&gaz6 vezet k 6pit si munk&ihoz

1  AUAir6i cimUap

2  TartaJom]egyz6k

3  Tervez6i nyilatkozat

4  M( szaki ieir&s

5  Te jegyz6k

o  FOidgaz leagaz6vezetCkterv         G-I

6  Csatolt nyilatkozatok, engedCRyek

o  LechnerTud sk6zpont E=k6zm5 nyiBatkozata
-  FOideaktelepOI6s tulajdonosi nyilatkozata
o  FOnde&k telepBi6s k6zterf31etkezel6i nyilatkozata

7  Tulajdoni lap m&solatok, helyszini fot6k

Tervez6 neve: F&bi&n J&nos GO-T-08-0149
Terv keszitesenek idSpontja: 2022. m,Crcius

Terv sz&ma: 10/2022
Oldalsz&m 2/11



G&zeloszt(  ie&qaz(  vezet6k m9szaki tervdokument ciOja

3.   TERVEZOI NYILATKO T

a
6922 FSlde, k, VasQt sot 18. (598 hrSZo)

alatti ingatlant elh t6

3,0 bar nyom&sQ f ldg&z ie,Cgaz6 vezet k  pit si munk&ihoz

Ezen teHez6i nyilatkozatban igazolom, hogy a f6idg&z ieagaz6 vezetek epit6si munk&ihoz
kesz01t tervdokument&ci6 m szaki megoid,Csa megfelel a jelenlegi &ltal&nos 6rveny  6s
&gazati, hatSs&gi m szaki ei6irasokban, illetve szabvanyokban foglaltaknak.

A tervezes soran a 253/1997. (Xll.20.) Korm. rendelet (OTEK) el6ir&sait betartottam. Az
el6ir&sokban foglaltaktSI val6 elteres a teHezes sor&n nero v&lt sz ksCgess , a le&gazd
vezetek epitesenek munk&lata kOzter letet  rint.

A tervdokumentaci6 az al&bb feisorolt jogszab&lyok, szabvanyok Cs utasit&sok maradCktalan
betartasaval kCszQIt:

2008. Cvi XLo tO ¢ny a fOidg&zell t&sr61
1993. Cvi XLVilI. t6rvCny a b&ny&szatr61
1993. ¢vi XClII. t6rvCny a munkavedelemr61
19/2009. (!.30.) Korm. rendelet a f61dg&zeH&t&sr61 sz616 2008. ¢vi XLo sz. t6rv@ny
rendeikezeseinek vCgreha]t&s&r61
53/2012. (i11.28.) Korm. rendelet a b&nyafelQgyelet hat&skOr@be tartoz6 egyes saj&tos
Cpitmenyekre vonatkoz6 Cpit sQgyi hat6s&gi elj&r&sok szab&lyair61
21/2018. (IX.27.) ITM rendelet a g&zeloszt6 vezet@kek biztons&gi k6vetelm@nyeir61Cs
a G&zeioszt6 VezetCkek Biztons&gi Szab&lyzata kOzz@t¢tel@r61
MSZ 7487/2, MSZ 11413-5, MSZ 11414°5, MSZ 7048ol.2o3.
MVM €:g&z=Deg z FOidg zh&16zati Zrt. G=TUol Technol6giai utasit&s G&zeloszt6
vezetCkek lCtesitese

A terven feltQntetett k6zm vezet@keken kiv l az ¢rintett terQleten m&s k6zm  ismereteim
szerint nem  3zemel.

A tervezett g&zvezet6k nyomvonal&n, a tulajdoni iapon r6g6szeti lel6helyre vonatkoz6
bejegyzes nines.

A tervezett g zvezet6k nyomvonal n m0eml6k jeileg0 16tesitmCny nines bejegyezve.

A tervezett g&zvezet6k nyomvonala term6f61det hem 6rint.

A tervezett g&zvezetCk nyomvonala gy6gyhelyet, &sv&nygy6gyviz Cs gy6gyiszap lel6helyet
hem Crint.

A tervezett gazvezetek nyomvonala honv¢delmi vagy katonai l¢tesitmenyt nero Crint.

A tervezett g&zvezetCk nyomvonala vCdett termCszeti terQletet hem  rint.

Szeged, 2022. m&rcius

Felel6s tervez6: Neve: F&bi&n Janos

Cime:

Alairasa:

Tervez6 neve: Fabian Janos GO-T-08-0149
Terv keszitesenek id6pontja: 2022. m&rcius

Tervez6i nCvjegyzCki szama:

9025 Gy6r, Pusk&s T. u= 37.

GO-T=08-0149

Terv sz&ma: 10/2022
Oldaisz&m: 3/11
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4.1. A tervezesi feJadat es az ea6zmenyek rOvid ismertet6se

Az epittet6 neve, cime: MVM E gazoD6gaz FNdgazhN6zati Zrt° (6724 Szeged, Pulz uo
44.).

A fSidgaz Jeagaz6 vezet k rendeltet6se: a 6922 Vas )t sor 18o 598 hrsz. ingatlan
r6szere f61dg z csatlakoz&si pont biztosit sa.

Az ingaflan g zig6nye 4,0 m3/h.

A letesitend6 f0ndg&z le&gaz6 vezet6k tulajdonosa 6s Qzeme tet6je: MVM Eg&z=D6g z
FNdg zhal6zati Zrt. (6724 Szeged, Puiz u. 44.).

4.2. A tervezett 16tesitm6ny r6szRetes ismertet6se

A tervezett f61dg&z ie&gaz6 vezet6k 0zemi nyom,¢sa° 3 bar (teHez6si nyom&s 4 bar)

A tervezett f61dgaz  eagaz6 vezet&k mcrete, anyaga: DN20 PE 100/G SDR 11 po ieti 6n
m(]anyagcs6, vizszintes vet 31ete: 4,42 m.

A tervezett fNdgaz le&gaz6 vezet6k a 6922 VasQt sot 18. 579 hrsz.°on Qzemel6 DN 63
PE 100/G SDR 11 m&ret , polieti 6n anyagQ, 3 bar 0zemi nyom,CsQ g,Czvezet6kre
csatlakozik DN 63/20 e ektroft?zi6s megfQr6 idom beepites6ve . Az Qzeme 6 g&zeloszt6
vezetekre tOrtCn6 r&kOtest az MVM [ g&z=D6g&z FNdg&zh 16zati Zrt. v6gezheti.

A meg ev6 gazeloszt6vezet6k a r6szben aszfaltozott VasQt sor alatt 0zeme . Az
Qzeme 6 g ze oszt6vezet¢kt61, arr61 mer6 egesen az e] &tand6 ingaflanig, egyenes
nyomvona on kerQ  ki&pitesre a  e&gaz6 vezet&ko

A tervezett fNdgaz  eagaz6 vezet&k fe Nl&s&t a teJekhat&ron ke  ki6piteni, a terv
szerinti heJyen. A vezet6ket Greiner tipuse 1/2" mCret(] z&rth zas go y6scsappa  6s
menetes dug6va  keH lez .rnio

A teF ezett fOldgaz ie&gaz6 vezet6k  tlagos fektetesi me ysege 1,0 m, a vezet6k
fektetese nyilt arokban tOrtenik.

A tervezett f61dgaz  eagaz6  vezetek G-TU-!  techno06giai utasit&s szerinti
wSsd6t vo s#.ga 2,0-2,0 m.

A biztonsagi 6vezettel &rintett ingatlan(ok)"

Tervez6 neve: F&bi,Cn J&nos GO-T-08-0149
Terv k6szit6s6nek id6pontja" 2022. m,Crcius

Terv sz&ma: 10/2022
Oldalsz&m: 4/11



G&zeioszt6 le#gaz6 vezet#k m#szaki tervdokument&ciOja

Erintett
ingatlan
(Hrsz.)

579

M0velesi &g

kivett
k zter01et

Tulajdonos
neve

F5ldeak
KSzseg
Onkorm nyzat
8

Tulajdonos
cime

6762,
F6lde&k,

Szent Laszl6
ter 1,

Tulajdoni
hanyad

1/1

Nyomvonal
hossza (m)

4,42

Biztonsagi
6vezet

mert6ke

2,0-2,0 m

Biztonsagi
0vezettei

erintett
t_e 

17,68

4.3. A tervezett 16tesitm¢ny 6pit s6nek technol6giai folyamata

,4#a# nos eidir sok:

A kivitelezes csak a j6v&hagyott tervek es szflkseges engedelyek birtok&ban
v6gezhetS, az ei6ir&sok marad6ktalan betart&sa mellett.

A tervekt61 elt6rni csak a tervez6 es az engedelyez6 egyflttes hozz&j&rul&sa alapjan
lehets6ges.

A kivitelezes megkezdese ei6tt 10 nappai az enged61yez6 hat6s&gokat, illetve akik ezt
hozz&j&rul&sukban k6rtek, 6rtesiteni kell.

A kivitelez6 k6teles a biztons&gos munkav gz sr61 gondoskodni°

Jelen mfiszaki leir&sban foglaltakon kivQi a kiviteiez6 kSteles betaAani a vonatkoz6
rendeleteket, szabv&nyokat, az MVM E g&z-D g&z F01dg&zh&i6zati Zrt. Technol6giai
utasit sait, valamint a kSzQtkezel6 utasit&sait°

A kivitelezCs sor&n a k6zmflkezel6i nyilatkozatokban el6irtakat maradCktalanul be kell
tar ani.

A kivitelezCs megkezdese ei6tt meg kell kCrni a bont&si enged¢lyt az Crintett terQlet
tulajdonos&t61 vagy kezei6jCt61.

Munka#rok fdidkieme##se

A tervezett f61dg&z le&gaz6 vezet6k r6szCre 0,40 m sz ies 6s altal&nos 1,0 m m61y
munka rkot keli ICtesiteni.

A leagaz6 vezetCk CpitesChez szfiksCges munka&rkot a kitfizOtt nyomvonaion
lehet61eg k6zvetlenQI a cs6fektetes el6tt kell ki&sni. A tervezett nyomvonaion kCzi Cs
n- szleges gCpi f61dkitermel¢s v gezhet6 a k6zmfikeresztezCsi helyek ei6tti Cs ut&ni 2
m  szakaszok  kivCtelevel.  A  terven  feltQntetett  k6zmfivek  (vizvezetek,
szennyvizcsatoma) nyomvonala t&jekoztat6 jelleg(i, azok felt&r&s&t csak 6vatos kezi
f61dmunk&val lehet eNCgezni.

A kitermeit fOldmennyiseget flgy keH depon&lni, hogy a munkaarok szele ¢s a kitermeit
f01d k6zOtt min 50 cm padka iegyen, tov&bb& a csapad¢kviz eifoly&sa is biztositva
legyen.

iiL

i/

A munka&rok aij&t finom tQk6rr¢ keli kik¢pezni, ehhez 10 cm vastags&gQ &gyazati
reteget keil kesziteni. Az &gyazati reteganyag homok, vagy iegfeljebb 10ram
szemcsem¢ret(J porhany6s f61d, mely a vezet¢k meilett ¢s felett 10 cm vastags&gQ
azonos anyag legyen. A munkalatok sor&n talajviz megjelenesere nero lehet sz&mitani,
de a munkaarok viztelenites¢re szfikseg eset¢n 6vatos szivattyflz&s mellett
nyiltviztart&s alkalmazhat6.

Tervez6 neve: Fabian J&nos GO-T-08-0149
Terv keszitesenek id6pontja: 2022. m&rcius
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A f61dmunk&t es a cs6szerel6si munkakat Qgy keli koordinanni, hogy a munkaarok
femt&rasat k6vet6en min6  r6videbb id6n beIQW fektess6k le a vezet¢ket ¢s vegezz6k eR
a szakaszos f5mdvisszat61t6st.

A munkaarok falait, a talajaliCkonysagot figyelembe v@ve, szQksCg szerint  )gy keIR
kit&masztani vagy mas megoldassa  biztositani, hogy az CpitCs valamennyi
szakasz&ban meg6rizze &llekonys&g&to

A munka&rok f61ddep6ni&vai ellentetes oldal&n a j&rm  Cs gyalogos forgaiom Uez&r&s&t
szQkseg szerint piros-fehCr savos, 1 m magas deszkakorl&t, vagy ,,G&zveszeUy" feliratQ
s&rga szin(  jelz6kod&t aakalmaz&s&val, a munkavegzCs teijes id6tartama alatt
biztositani keli.

A munkaterQlet megvin&gitas&r6n 6jszak&ra Cs rossz  &tasi viszonyok esetere
gondoskodni kell.

A munkav6gzes soran a k6ztere et keze 6jenek a fe tarasra, a gyalogos es
jarm forga mi, munkavCde mi biztons&gi e 6ir&sok betart&s ra @s a he yre& lit sra
vonatkoz6 e 6ir&sait be ke  tartani.

G zvezet k anyaga, dsszekdt se

A tervezett g&zvezet@ket az MSZ EN 1555ol;2;-7 szerinti PE 100 anyagQ m anyag
cs6b6  ke  megCpiteni az MVM Eg&zoD g&z F6 dg zh& 6zati Zrt. G°TU-1 Techno 6giai
utasit&s&ban fog a tak szerinto

A cs6vezet@k(ek) Cs idomok 6sszek6t se, i l. hegeszt@se az MVM Eg&zoDCg&z
FO dg&zh&16zati Zrt. G-TU-I Techno 6giai utasit&saban meghat&rozott e j&r&sokka 
kCszQ jOno

7
fill

G#zvezet k hegeszt#.se

A tervezett g&zvezetCket egy hosszban hegesztCs n¢ kQ  ke  kia akitanio HegesztCsi
elj&r&s csak az Qzeme 6 g&ze!oszt6vezetCkre t6rtCn6 csaflakoz&si pontn&  t6rtCnhet
e ektrof zi6s megfQr6 idom beCpitCsCve . A hegesztCsek e ektrofitting idommal
t6rtCnhetnek. A hegesztCst csak CrvCnyes PE hegesztCsi bizonyitv&nnya  rende kez6,
min6sitett hegeszt6 vCgezheti.

H_H&geszt@s e 6k¢szit¢se

o idom el6k¢szit¢se: a f( t6sz&las idomok egyedi, f61iacsomagol sban
ken31jenek a hegesztCs helyszinCre, me,yet csak k6zvetlenQ! a kiv nt
hegeszt¢si pozici6ba he yezes el6tt szabad feibontani. Kibont&s ut&n  3gyeini
kell a hegesztesi feli31etek ¢ps@g¢re.

- cs6veg, cs6pa ast lemunkalasa: A cs6pai&stokat meg kel  tisztitani minden
szennyez6dest61, a felQlet0kr61 e  kell t&volitani az oxidreteget Qgy, hogy az
sima,  sz&lkamentes  iegyen.  Amennyiben  a  megmunk&lt  cs6pai&st
szennyez6dne, oid6szeres tisztitast kell v@gezni Qgy, bogy tisztit&st kOvet6en
minden esetben meg keii v&rni az old6szer teijes eip&rolg&s&t. A cs6v@geken
be kell jel61ni a f t6sz&las idom illeszt@si m@lys@g@t.

- idom felhe yezese, r6gzitese: a csomagoi&sb61 kivett idomot he yezzQk fel
mindket cs6vegre az i lesztesi m¢lys¢gig, maid r6gzits0k a cs6v¢geket az erre
rendszeresitett eszkOzzel. Onr6gzit6 idomok eseteben kQI6n rOgzit6 eszkOz
nero szi3kseges.

Tervez6 neve: F,Cbi&n Janos GO-T-08-0149
Terv keszitesenek id6pontja: 2022. m rcius
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H esztes v6cjr#hait&sa es a ieh( i6s

= csatlakoztatni kell az aramforr&shoz a hegesztSautomatikat a vonatkoz6
gepk5nyv, kezel6si utasitas alapj&n.

-csatlakoztatni kell a hegeszt6automatika munkakabelet a f( t6szalas idomhoz
es  az  azon  feltQntetett  parameterek  alapj&n  kezi  vezeri6ssei vagy
automatikusan kell elinditani a hegeszt6st.

o a hegesztes folyam&n ellen6rizni kell a fQzi6 letre]6tt6t az erre szolg&16
olvadast ]elz6 furatok segits6gevel.

o a hegesztesi ciklus befejez6d6se utan az idomon ]elzett id6pontig a
cs6vegeket r6gzltett allapotban kell hagynio

esztett k6t6sek vizsg&lata, szem¢lyi feltetel

A varratokat szemrevCtelez6ssel keli ellen6rizni. A hem megfelei6en hegedt
idomot ki kell v&gnio A vizsg&latok eredm6ny6t a ,,Hegeszt6si napl6ba,, kell
r6gzlteni, melyet a hegeszt6nek 6s a m( szaki vezet6]6nek is al& kell lrni.

A PE g&zeloszt6 vezet6ken hegeszt6st csak az adott tev6kenys6g v6gz6s6re
min6sitett, 6s 6rv6nyes min6sit6 bizonyitv&nnyal rendelkez6 hegeszt6
vegezhet, aki megfelel a 21 t 2018. ITM rendelet Vi. fejezet 1.4. pontban
ei6lrtaknak°

Az 6rvenyes min6sit6ssei rendelkez6 18 even felQli m anyaghegeszt6nek
eg6szs6gileg alkalmasnak keii lennie, munka   6s t( zv6delmi ismeretekb61
6rv6nyes vizsg&vai keil rendeikeznie.

Az 6H6nyes min6sit6ssei rendelkez6 m( anyaghegeszt6
azonosit6-jel6vei az &ltala k6szltett varratokat megjelOlnio

kOteles saj&t

Berendez6sek = eszk6z6k = k6rnvezeti felt6telek:

i;/i

A g&zvezet6kek hegesztett k6t6seit csak olyan hegeszt6 berendezessel
(hegeszt6 automatika,- cs6h&ntol6,= r6gzlt6 eszkOz6k) lehet elv6gezni, melyek
Crv6nyes min6s6gi tan sitv&nnyal rendelkeznek. Ezen berendez6seket
6venkent 6s minden javit&s ut&n fei01 keil vizsg&lni. A vizsg&iat sor&n a g6peket
k01On  azonosit6  jeilel  (sorszammal)  kell  ell&tni,  mely  sorsz&mot  a
jegyz6k6nyveken fel keil tentetni. F( t6sz&las hegeszt6st- 5 C = n&! alacsonyabb
h6mersekleten hem lehet v6gezni.

Vezet6k elhelyez6se

A gazeioszt6 vezetek a munka&rok alj n teljes hossz&ban fek dj6n fei. Az &rok oldai&t
0,1 m- n¢i ]obban ne kOzelitse meg.

G#zvezet#k tisztit#sa

A vezetek tisztitasat sLiritett leveg6vel val6 kifl)vat&ssal kell vegezni, kOzvetlenQi a
nyomaspr6b&t megel6z6en. A le&gaz6 vezeteket szil&rds&gi nyom&spr6b&nak
megfelel6en 6 bar ¢rtekre keli felt61teni a nyom&spr6b&hoz tartoz6 megfelel6
m!3szerezettseg meilett. A DN25 m¢ret(  kifQvat6 csonkot fl3gg61eges helyzetben keli
felszerelni.

Tervez6 neve: Fabi&n J&nos GO-T-08-0149
Terv k6szites6nek id6pontja: 2022. marcius

Terv szama: 10/2022
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4.4. A tervezett letesitmCny i3zembe helyezCs eU6tti nyom&spr6baja

A tervezett letes[tmeny hossza nem haladja meg a 25 m6tert, [gy az eR6szereUt
vezeteken a nyomaspr6ba m(Jhelyben is eNegezhet6, az al&bbi paramCterekkeU"

Tervez¢si nyom&s" 4 bar

L

Pr6banyom&s: 6 bar

Vizsg#,Uati id6:2 6ra

Vizsgat6 k6zeg leveg6

A nyom&spr6ba akkor min6sithet6 sikeresnek, ha a nyomaspr6ba id6tartama aaatt
nyomasv&ltozas szamit&ssal igazoUtan kizar61ag a Jegk6d nyomas- Cs a h6mCrs6kUet
v&ltozas k6vetkezteben i¢pett feU, ¢s a nyom&spr6ba al& vetett gazeloszt6 vezet@ken
¢s szereRv@nyein t6m6rtelens¢g nero volt kimutathat6, valamint a gazeioszt6 vezet¢k
egyik elem¢n sem volt tapaszta hat6 marad6 alakv&mtoz&s° Mivel a vizsg&lat id6tartama
6 6r&n&! kevesebb, a felhaszn&lt nyom&sm¢r6 iegal&bb 0,6 oszt&nypontoss&g  legyen°

A sikeres nyom&spr6b&r60 ]egyz6kOnyvet kell feivennio

4.5 A tervezett m6tesitm6ny 6pit6s6nek befejez6 m veletei

A munka#rok fd/dvisszatdlt6se

A munka&rok betemetCse a geodeziai nyiUt&rkos bemCrCs ut&n a k6zm(Jvek takar&si
enged¢lyCnek birtok&ban vCgezhet6 el. K0n6n6s figyelemmel kel  a betemetest Cs
tOmOritCst vCgezni m(]t&rgyak Cs keresztez6 kOzm(Jvek k6z6tt. K6t6rme ekes, szerves
anyaggai, szemCtte , huHadekka  kevert ta aj visszatOltese tiros! A cs6 be&gyaz&s&t 10
cm vastags&gban tOrt¢n6 anyag a ka maz,Cs val ke  biztositani, mig a cs6 fe ett 30- 
50 cm-vastags&gban, kiz&r61ag kezi dOngOlCssel. GCpi er6ve  a d6ng6 es csak a 40 cm
fO dtakar s fe ett vegezhet6. Amennyiben a talajt6mOritCs m rtekCt Cs annak met€set
az  tkezel6 e 6irta, akkor azt sz0ksCges betartani, egyCb esetben az MVM Eg&zoD g&z
F6 dgazh& 6zati Zrt. G-TU-I Techno 6giai utasit&s szerinti ta ajt6m6rsCget keel
biztositani. A temetett munka&rokn&  sz&moini ke  a f6td megs J yedCsCvel, ezCrt az
&rkot a burko aflan rCszeken a terepszintn¢l nCh ny cm-rel magasabbra kell felt61teni
Cs kiss€ domborera keH kia akitani.

Geod ziai bemires tarta/mazza:

o a bemCrCs idejCt, he,yet, bern€r6 nevCt,
o  a vezetek vizszintes, - es magass&gi e he yezked s t (nyomvona &t),
o  EOV rendszer(J t6rCspont koordin&t&kat amennyiben a szolg&ltat6 rendszerCben

ezek adottak, vagy ingatlan-nyiNantart&si telekhat&rokt6  mert t&vois&gait,
-  a vezetek anyag&t,- &tm r6jet,

Fentiekhez bemerCsi jegyzOkOnyv csato and6. A bemeres digit&lis &Hom&nyat az
e oszt6i enged¢ yes r¢sz¢re CAD &Hom nyban biztositani kell.

Nyom von al jeldl  s

A gazvezetek f61e a vezetek fe[s6 alkot6j&t61 50 cm-re ,,GAZVESZC:LY" feliratQ,
ega abb 6 cm sze[es s&rga szin(J m(Janyag jelz6sza[agot ke[i e[he[yezni a vezetek
teUes hosszaban.

Ter#let he/yre&llit s

Tep/ez6 neve: Fabi&n J,Cnos GO-T-08-0149
Terv keszites6nek id6pontja' 2022. m&rcius
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A feHbontott QtburkoUatokat a bontasi engedeUyben r6gzitett m6don Cs az abban el6irt
burkolatnemmeU  kelU  helyreaHitanio  K0U6n  eH6ir s  hiany&ban  a  helyreaUgitott
QtburkoUatnak a meglCv6ve  azonos kiviteML nek es min6sCg nek kelU Uennie.

4.6. Munka-t(Jz-Cs k6rnyezetv6deimi el6ir&sok

Munkav6de/em

GazeUoszt6-vezet¢k ¢pit¢set csak munkav¢delmi Cs biztonsagtechnikai ismeretekke 
rendelkez6 szem61y vegezheti. A gazvezet¢k 6pitese sor n a munkavanHan6k, ilnetve a
munkav¢gz¢s hat6kOreben tart6zkod6k v¢delm¢r61 gondoskodni kelR.

G&zemoszt6-vezetCk Cpitesekor be keH tartani az al&bbi iogszabaUyok, szabv&nyok
eU6ir&sait:

o 3/2003. (!!!. 11 .) FMM-EszCsM egyQttes rendeUet a potenci&Uisan robban&svesz¢lyes
k6rnyezetben nev6 munkahelyek minim lis munkav6delmi k6veteUm nyeir6 ,

° 4/2002o (ll. 20o) SzCsM-EQM egyQttes rendeRet az CpitCsi munkahe yeken  s az
Cpitesi fo yamatok sor&n megvai6sitand6 minim& is munkavCdeimi kOvete m¢nyekr61,

o 1993. Cvi XC i . Tv. A munkavCde emr61,

- 1996. 6vi XXX . T6rv6ny a t( z eHeni v6dekez6sr6 , a m szaki ment6sr6  6s a
t( zo t6s&gr6 ,

o 5/1993 (X o26.) MQM rende et a munkavCde emr6  sz6 6 1993. Evi XC : t6rvCny
egyes rende kezeseinek vCgrehajt&s&r6 ,

o 33/1998. (V .24.) NM rende et a munkakOri, szakmai, i etve szem61yi higi6n6s
alka mass gi orvosi vizsg at r6  Cs v¢lemCnyezCsCr6 ,

o 65/1999. (X . 22.) EQM rende et a munkav a 6k munkahelyen tOrtCn6 egySni
vCd6eszkOz   haszn& at&nak   minim& is   biztons&gi   ¢s   egeszsCgvCdeimi
k6vete mCnyeir61,

o 54/2014. ( X l.5 ) BM rendelet  -Orsz&gos T( zvCde mi Szab& yzat

o 1/1975. ( .5.) KPM---BM. Rende et/KRESZ/

o  3/2001.  ( .31)  KOV M  rendelet KOzutakon  vCgzett  munk k  e kod&toz&s,
forga ombiztons g

- az MSZ 11413 ,,GaztOmOrseg Cs vizsg& ata" c. szabv&nysorozatban

o a 21 / 20t8.  TM rende etben foglaitakat

T#zv delem

A tervezes az 54 / 2014. ( XII. 5 ) BM rendelet ( Orsz&gos T(Jzvede mi Szab& yzat )
figye embeveteleve  t0[tent. A g&zvezetek t(Jzvesz¢ yessegi oszt yba soroi st nero
ig6nyel A g zvezet k ha 6zatra val6 rak t6set  s iJzembe he yezCset ( 16re-kOtes)
csak az MVM I g&z-Deg z FOldg zh& 6zati Zrt. vegezheti.

Kdmyezetvedelem

A tervezett g zvezet¢k termeszetvede mi teriJ etet hem ¢rint. A g&ze oszt6 vezet¢k a
terepszint alatt ker0  e he yezesre az alkalmazott techno 6gia szerinti takar&ssa .

Tervez6 neve: F&bi&n J&nos GO-T-08-0149
Tell keszitesenek id6pontja: 2022. m&rcius

Terv sz&ma: 10/2022
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Az epltes soran a kSrnyezethasznalatot Qgy keil megszervezni 6s vegezni, hogy a
legkisebb mertek(  k6myezetterhel6st es ig6nybev6teit id6zze el6, Cs megel6zze a
k6myezetszennyezest, kizarja a k6myezetk&rosit&st° A k0myezethaszn&iatot az
el6vigyazatossag elvenek figyelembev6tel6vel, a k6myezeti elemek klm61et6vel,
takarekos haszn&lataval, tov&bb& a huilad6kkeletkez@s cs6kkentes6vel, a termeszetes
@s az el6&iiltott anyagok visszaforgat&sara es Qjra feihasznal&sara t6rekedve kell
v@gezni.

Epitesi, kivitelez@si munk&k soran a megtartand6 n6vCny egyedek mechanikai
s@rQiesek elleni vCdelmCr61, a n6veny egyedek 61etk6pessegenek megtart s&hoz
szQksCges terepszint, valamint megfelel6 nagysage term6ter01et biztosit&s&r61
gondoskodni kell. A kivitelez¢se sor&n olyan megoldasok enged¢lyezhet6k, amelyek
nem veszelyeztetik a megtartand6 fasorok, fa egyedek @letk¢pess¢gCt, valamint nero
j&rnak a faegyed teljes gy6kerzet6nek 25%-ot meghalad6 sCrQlCs@vel.

A vesz¢iyes anyagokkai, illetve vesz¢iyes kCszitm¢nyekkel v¢gzett tev6kenys¢g a
terQietileg iilet@kes ANTSZ enged@ly6vei v@gezhet6.

A kivitelezes sor&n vesz@lyes anyagokkal, illet61eg a vesz¢lyes k6szitm¢nyekkel
vCgzett tev¢kenys¢g a felhasznalt anyag vagy k¢szftm6ny adatait tartalmaz6
biztons&gi adatlap birtok&ban kezdhet6 meg.

A kivitelez6, ha a k6rnyezetre potenci&iisan vesz61yt )elent6 anyaggal, i!i.
kCszitm6nnyel dolgozik, Qgy a munkav6gz6s helyszlnCn k&reih&rft6 k@szletet keli
biztositania, i!!. kOtelez6en haszn lnia. A kCszletet alkot6 anyagok 6sszetetelCnek
min6sCgileg @s mennyisegileg alkalmasnak kell lenniQk a k6rnyezeti elembe jut6
szennyez6 anyag megk6t@s@re, felitat&s rao (munkag¢pekb61 kifoly6 olaj, vesz@lyes
anyag i!1. k¢szltm ny)

A keletkezett hulladCkok kezelCsCn l a 225/2015o (Vlllo 07.) Korm&nyrendeletben
foglaltakat be kell tartani Cs a 78/2007. (IVo 24.) Korm° Rendelet szerinti
k6rnyezetvedelmi Qgyf¢! jellei (KOJ) iiletve k6rnyezetvCdelmi terQleti jellel (KTJ)
rendelkezni kell.

<i
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Zajo  s rezg#.sv de#em

Az @pit¢si helyeken gondoskodni kell arr61, hogy az @pit@si tev¢kenys@g sor&n a
munkahely k6rnyezet@ben a 27/2008. (Xil. 3.) KvVMoEQM egyQttes rendelet 2. @s 5.
meileklet¢ben el6irt zaj-@s rezg@sterhelesi hat r@rt¢keket ne l@pj@k tel, valamint a
22/2005 (Vl.24) E0M rendeletben el6irt rezgesexpozici6nak kitett munkav llal6kra
vonatkoz6 minim&iis eg@szs@gi ¢s munkabiztons&gi k6vetelm@nyeket figyelembe keli
venni.

Amennyiben az aikalmazand6 technol6gi&k @s a helyszin (a vedett ter letek vagy
objektumok kOzels6ge) ismerete alapj&n az  pitesi tev¢kenys6ggei a zaj- ¢s (vagy)
rezg6shat&r6rt6kek  tQilepese  v&rhat6,  a  munk&k  megkezdese  el6tt  ==  a
k6rnyezetvedelmi hat6s gt61   a 93/2007.(X!i.18) KvVM rendelet szerinti zajo ¢s
rezgeskibocs&tasi hat&r rtek meg llapit s&t keli kerni.

Termdfd#d, ta#ajv6delem

A tervezett Ietesitmeny letesitese soran i3gyeini keli arra, hogy a munk latok sor&n
mine! kevesebb z61dk&r keletkezzen. A munkaarok megnyitasan l a humuszos
term6reteget Cs az altalajt elki31Onitve kell kezelni. VisszatOltCs az eredeti

Tervez6 neve: F&bi&n J&nos GO-T-08-0149
Terv keszitesenek id6pontja: 2022. m&rcius

Terv sz&ma: 10/2022
Oidalsz&m: 10/11



Gbzeioszt6 ieagaz6 vezet6k m#szaki tervdokument&ci6ja

retegzSd6snek megfelelSen t6rtenheto FeUeslegben csak aJtalaj k6pz6dhet, menyet
engedelyezett lerak6ra keln sz&mlitani.

Szeged, 2022. m&rcius

FelelSs tervez6:    Neve: F bi n Janos

Cime" 9027 Gy6r, Pusk&s T. uo 37

Tervez6i n6vjegyz6ki szama° GO-T-08-0149

Ai Jr&sa

TenJez6 neve: F bi&n J&nos GO-T-08-0149
Terv k6szit6s6nek id6pontja: 2022. m&rcius

Terv sz&ma: 10/2022
Oldalsz&m: 1!/11
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MVM €:g z-D6g z F61dg zh&i6zat Zrt.
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EL6TERJESZTi $ FED6LAP
T rgyal s nap]a° 20° ° °

TuUajdonosi hozz&jaruMas a Korrekt = F_p 3Metenergetika Kfto r6sz6re F6Ude&k beaterQUet
1259 hrsz=Q ingaflant eUl&t6 fSndg&z Re&gaz6 vezet6k ki6pit6s6re

E16ad6o Polgarmester

EI6k szit6o Szab6 Zsuzsanna 0gyint6z6

V iem nyez6 bizotts&gok:

P6nz0gyi Bizotts&g 2022. &prilis 25.

ENfogad hoz s k86ges av atiar Hy: egyszer8 t6bbs6g

Magyarorsz&g helyi 6nkorm&nyzatair61 sz616 (tov&bbiakban" M6tv.) 2011.6vi
CLXXXlXo t6rv6ny 47.§ (1)=(2) bekezd6seire, valamint az 50.§-,era figyelemmei.

,,47. § (1) A k pviseidotestfJiet akkor hat rozatk6pes, ha az iJ16sen az dnkorm nyzad
k6pviseidknek tdbb mint a fele jden van. A hat rozatk#.pess6get fdyarnatosan
figyelemmel keff kfs6mL
(2) A javaslat elfogad s hoz egyszer   bbs# ge   g#.ny  javas a  eset n
je en  evd  nkerm nyzad k pvise k, mh 6sitett tdbbseget igeny d javadat eseten
az dnkorrn nyzad k pviseldk tdbb mint a fel nek igen s v a a sz ks ges° A
betdlteUen dnkorrn nyzad k6pvisddi hdyet a hat rozatk pess g szernpontj b6/
bet61tdttnek keH tekintenL"

T, rgyai, s m6dja:                    nyiit 016s

M6tv. 48.§ (1)=(2) bekezd6sre figyelemmel.

A napirendi pont r vid ta almao

A Korrekt = F pLiletenergetika Kft. (6728 Szeged, Keresked6 k6z 4.) 2022. &prilis 06.
napj,¢n tulajdonosi hozz&j,Crul,Cs ir&nti k6relmet adott be a F61de,¢k 1303 hrsz alatt
felvett kivett kOzterLilet megnevez6sLi 6nkorm&nyzati tulajdonQ Qt (Zrinyi Mikl6s utca)
vonatkoz&s&ban a FOlde&k belteriJlet 1259 hrsz alatti (Zrinyi Mikl6s utca 9.) ingatlant
ell&t6 3,0 bar nyom&sQ, DN20 PEI00/G SDR11 m6ret  6s anyagQ f61dg,¢z le&gaz6
vezet6k ki6pit6s6hez.



FSIde&k kSzs g Polg&rmester t61
6922 FSideak Szent L. t6r I.

e-maii:foldeak@foUdeak.hu TeU." 82/524o092 Fax:82/524-090

Bkt.sZoo     12022o
0ioo $zab6/suzsanna

EJ6terjeszt6s
T&rgy: Tulajdonosi hozz&j&ruN&s az
Korrekt = EpQletenergetika Kft.
r6sz6re k6z6pnyom&sQ fSIdg&z
Ue&gaz5 g&zvezet6k i¢tesit6s6hez
F6Ude&k, beiterQUet 1259 hrsz= 
ingatlanon
MeUl kUetek

F Jde k K zs gi OnkormbtJyzat
K6pvisel6otestQlete

F61de&k

Tisztelt K6pvise16otest Jet!

ifj. Domonkos L&szl6 tervez6 a Korrekt = i pQletenergetika Kft. kCpvisei6]e 2022. &prilis
06. napj&n tulajdonosi hozz&j&rui&s ir&nti kCreaemmel fordult F61de&k K6zsCgi
©nkorm&nyzathoz.

Az MVM Eg&z o D g&z FSldg zh&M6zati ZAo (6724 Szeged, Pulz utca 44.) mint
beruh z6 megbiz s b6J a Korrekt o i p Jetenergetika Kft. (6728 Szeged,
Keresked6 k6z 4.) kepvisel6je: ifj. Domonkos L&szi6 &ital beadott o FSnde&k KSzs6gi
Onkor  yzat t ajdo t k pez6 FS de k be ter et 1303 hr a att fe vett o kivett
kSzter let megnevez s5  - 8nkorm nyzati t ajdon   t (  Zr yi  ik 6s  tca)
vonatkoz&s&ba  a FS de&k be ter et t259 hrsz a atti (Zr yi  ik 6s utca 9o}
ingatlant e t6 3,0 bar nyom se, BN20 PEIOO G 8DRll meter5 ¢8 a yag 
fS dg z  e gaz6 vezetCk kiCp tCs re.
A tervezett g zvezetCk fektet si m¢ ysCge 1,1 m tero

ifj. Domonkos L sz 6 a Korrekt o i p etenergetika Kft. kSpviseletSben az
Onkorm&nyzat tulajdonosi hozzaj&rul&sat keri a lent emiitett ingaflanon t6 ¢n6 projekt
megval6sit&s&hoz.

A kivite i  s enged yez si tervdokument&ci6, mSszaki  e &s, a he ysz nrajz,
nern hiteles t ajdo i  ap m so at, i letve a k re e  az e 6terjesztCs  e k et t
k pezi.



2
Tisztelt K pvisel6=test let!

A fentiek megismer6se ut,Cn az ai, bbi hatarozati javasMatot
megtargyal&sra.

terjesztem

HATAROZATI JAVASLAT

F61de k        Onkorm nyzat nak K pviseJ6°test lete
figyeUemmei Magyarorsz&g helyi  nkorm nyzatair61 sz6U6
2011.  ¢vi  CLXXXIXo           107o§=&ban  biztos tott
talajdonosi ]ogk6r re, figyeUemmel a F61de&k-Of61de&k
K6zsegek    Jegyz6je    F61de& t336=2/2022o    sz&me
k6zQtkezel6i  hozz&j&rui&s&ra,  megt&rgyaUta,  Korrekt  o
Ep letenergetikai Kft. (6728 $zeged, Keresked8 k z 4.
k pvisei#]e: ifj. Domonkos L&szlS) tulajdonosi hozz,Cj,Crui s
megad&sa ir&nti kCrelmCt Cs az ai&bbi hat&rozatot hozza"

A K6pvise16=test iet figyeUemmei Magyarorsz&g helyi
6nkorm&nyzatair61 sz616 2011.6vi CLXXXIX. t6 6ny 107o§oAban

biztositott tuUajdonosi ]ogk6r r÷

tuUajdonosi hozz&j&ru &s&t adja a

Korrekt o  Ep eteaergetikai  Kft°  rCszCre  a  F6 de&k
be ter let t259 hrsz, {}922 F6 de&k, Zr yi  o  tca 9. sz&m
aiatti i gatlan vo atkoz s ba  megva 6sul6 ber h z shoz
a projekt Cpit si rn k&i teki tetCbe  az a &bbi fe t teiek

e iett:

Az ig¢nybevett ¢s esetleges felbontott terQlet eredeti
&llapot&ba val6 vissza&ilit&s&¢rt az MVM i g,CzoD¢g&z
F61dg&zh&16zati  Zrt,  mint  Cpittet6  megbiz&s&b61  a
kivite ez6, mint megbizott a felel6s.

Fakiv g s csak kQ!6n engedSllyei t6rtCnhet.
Az engedely kCrelmet a F61de&ki K6z6s Onkorm&nyzati
Hivataln&i kell benyQjtani.

A tulajdonosi hozz&j&rui&s a F61de&k-0f61de&k K6zs¢gek
Jegyz6je  FS de 1336o2/2022o  sz m   k6z tkezel6i
hozz&j&rul&sa iej&rta = 2023°  pri is 27, o  apj&ig

nyes,

A  k¢pvisel6=testi31et  felhatalmazza
szQkseges int¢zked¢sek megt¢tel¢re.

a  polg rmestert  a

ErrS!  rtesit st kap:
-  F5ide&k kOzseg polg&rmestere
=  FOlde, k - OfOlde k k zs gek jegyzSje
=  FOlde,Cki KOzOs Onkorm&nyzati Hivatal Qgyint¢z6je
-  Korrekt = Epeletenergetikai Kft. 6728 Szeged,
=

FOlde&k, 2022. &prilis 19.

polg&rmester
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KORREKT = EPOLETENERGET KA KFTo
TERVEZO mRODA

MMK NYSZo: C-06-00229

Sz kheUy:
(5728 Szeged,

Keresked6 k z 4.

S S

U
Munkasz#m: NKM=8£1

ALLB SANDORNF=

6922 FSIde k, Zrinyi Miki6s Uo & (1259 Hrszo) alatti ingaHant efi t(  kSz pnyom s# fSf, dg z
le gaz(  vezet k (3 bar)  p# si munk ihoz

Beruh z6:

Felel6s te ez6:

MVM Cg&z=Deg&z F )ldg&zh&16zati Zrt.
(3724 Szeged, Pulz utca 44.

Korrekt-Ep(31etenergetika Kft.
0728 Szeged, Keresked6 k6z 4.

Szeged, 2022. februar h6
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Munkasz m° NKM - 891

1, Tervez6i nyi atkozat
Alulirott kijelentem, hogy a tervezesi munka eUkeszitesChez a t6rvCnyben eR6irt MCrn6k Kamarai

vezet6 tervez6i, tervez6i jogosuatsaggal rendelkezemo

Ezen tervez6i nyilatkozatban igazolom, bogy a terv az MVM ¢:gaz-DCgaz F6Udgazh&16zati Zrt.
TechnoU6giai utasitasaiban szerepl6 ]ogszabalyok, szabvanyok, tarsas&gi technol6gi&k, bels6
szabalyzatok Cs egyeb utasitasok szerint keszalt e , tov&bb& betartottuk a vonatkoz6 he yi Cs eseti
el6irasokat, valamint a hat6s&gi m0szaki el6irasokban foglaltakat, amelyek a dokumentum
beadasakor hat&Jyban vonnak.

A tervezett gazvezetek nyomvonaUa a tuHajdoni lap szerint:

-  gy6gyhelyet, asvanygy6gyviz Cs gy6gyiszap le16helyet nero 6tint
-  term6fOldet hem 6rint

honvedelmi vagy katonai UCtesitmenyt hem 6tint
o  w dett termeszeti terQNetet nero erint

rCgeszeti iel6helyet nero 6rint

A tervezett gazvezetCk nyomvonalaba Cs vCd66vezetCbe es6 f61drCszletek tulajdoni Uapj&n:

o  ,,M#em/6ki kdmyezet', ,,M#em/6ki ]dentds6gd terd/et', ,,M#em/# ' bejegyzCs nero
tala hat6

o  ,,He/y/egyedi v de/em" Cs ,,He yi ter /eti v de em" bejegyzCs nero ta & hat6°

A tervezCs soran a felsoro t t6rvCnyeket, ]ogszab&iyokat, rendeleteket Cs utasit&sokat
betartottam:

\

o  1993. Cvi XC . tOrveny a munkavCde emr6 
o  1993.  vi XLV . t0rv ny a b&ny&szatr6 
o  203/1998. (Xll. t9.) Korm. rendelet a b&ny&szatr6  sz6 6 1993o Cvi XLV o tOrvCny

vCgrehajt&s&r61
o  2008. Cvi XL. t6rvCny a f6 dg&z el &tasr61
o  19/2009. ( .30.) Korm&nyrende et a f6 dg&z ei &t&sr61 sz6 6 2008. Cvi XLo tOrveny

rende kezeseinek vCgrehajt&s&r6 
o  53/2012. ( 1. 28.) Korm&nyrende et a b&nyafe 3gye et hat&sk6rCbe tartoz6 egyes saj&tos

pitmCnyekre vonatkoz6 CpitCs0gyi hat6s&gi eij&r&sok szab& yair6 
o  54/2014. (X I. 5.) BM rende et az Orsz&gos Tezvedelmi Szab& yzatr61
o  4/2002. ( .20.) SzCsMoEOM egyQttes rendelet az ¢pit si munkahelyeken Cs az Cpit si

fo yamatok sor&n megva 6sitand6 minim& is munkavCdelmi k6vete mCnyekr6 
o  253/1997.  (X .20)  Korm&nyrendelet  az  orsz&gos  telep J esrendezCsi  Cs  Cpit¢si

k6vetelmenyekr6 
-  1/2020 (!.13.) Kormanyrende et a g&z csatlakoz6 vezetekek, a felhaszn 6i berendez¢sek Cs

a telephe yi vezetekek m(Jszaki-biztons&gi hat6s&gi feli3gye eter6 
-  21/2018. (!X.21.)  TM rendelet a g&zeloszt6 vezetekek biztons&gi k6vete menyeir61 Cs a

G&zeioszt6 Vezetekek Biztons&gi Szab&lyzat&r6 
-  3/2020. (!.13.) ITM rendelet a csatlakoz6vezetekekre, a fe haszn& 6i berendezesekre, a

telephelyi vezetekekre, az olajfogyaszt6 technol6giai rendszerekre Cs a g&zt&ro 6kra
vonatkoz6 mLiszaki biztons&gi ei6ir&sokr61 ¢s a mL szaki-biztons&gi szempontb6  je ent6s
munkakOrOk betOltesehez szQkseges szakmai kepesitesr6  ¢s gyakodatr61, valamint az ilyen
munkak6rben foglalkoztatottak id6szakos tov bbkepzesevel kapcsolatos szab& yokr61 sz616
16/2018. (IX. 11.)ITM rendelet m6dositas&r61

-  SZME-G_20200417-- Szak&gi MLiszaki El6ir&sok
-  3/2001.  (!.  31.)  K5ViM  rendelet a kOzutakon vCgzett munk&k elkor toz&si Cs

forgaiombiztons&gi kOveteimenyeir61
-  9/2006 (IX.25.) OKM rendelet egyes ingaflanok m emlekke, valamint m emleki je ent6seg( 

teriJlett6 nyilv&nit&s&r61
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Munkaszam" NKM - 891

Az el6irasokban fogUaltakt61 vaU6 eltcrcs nero vaUt sz0ksCgess¢. A tervezeskor alkaimazott
mLiszaki  megoUdasok  megfeleinek  a  letesitmCnnyeU  szemben  tamasztott  &ital&nos
k6vetelmCnyeknek.

A tervezett g&zvezetek nyomvonal&t @tint6 es nero ¢rint6 6sszes k6zmQ Qzemeltet6veU
egyeztettem. A terven feJt0ntetett kOzmavezet6keken k v01 az 6rintett ted31eten a k6zm(  Qzemeltet6k
adatszoUgaitatasa alapj&n m&s k6zmQ hem 0zeme .

Nyilatkozatok

1. MVM ¢:g&z-Deg&z FOldgazh&U6zati Zrt. kOzm( egyeztetCsi jegyz6kOnyv
2. Lechner Tud&sk6zpont E-k6zm(  nyilatkozata"

a) AH NET T&vk6zU¢si Szoig&itat6 Zrt.
b) Aff61dviz Region&lis Vizik6zm - szolg&ltat6 Zrt.
c) Gyop&rosi K&beiteUevizi6 I pit6o @s 0zemeUtet6 KfL
d) Invitel T&vkOzlesi Zrto
e) Invitech lCT SeHices Kft.
f)  MVM DCm&sz Aramh&U6zati Kfto
g) MVM Eg&z-DCg z FOldg zh&16zati Zrt.
h) Oros-Com Kft.

3. F61de&k K6z6s Onkorm&nyzata o Tulajdonosi hozz&j&rul&s
4. F0Jde k K6z6s Onkorm nyzata o KOzQtkeze16i hozz j ru &s

Szeged, 2022. febru&r h6

T6bi&s Zo t&n
Fe e 6s tervez6
Ok eve es G6p6szm6rn6k 06-0863
6772 Deszk, Juh&sz Gyu a utca 15.
Tel.'30/955-5184
E°mai " tobias@korrektoee.hu
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2, Tervjegyz k
KGo01 Helyszinrajz @s metszet M= 1:200, 1:100

3, M(iszaki leir&s

3,1 Altal&nos el6ir&sok

A kivitelez¢s csak j6v&hagyott tervek ¢s szQks¢ges enged¢lyek birtok&ban vCgezhet6, az
ei6lr&sok marad6ktalan betart&sa meilett. A tervekt61 elt6rni csaka tervez6 @s az enged61yez6
egyfJttes hozza]&rul&sa alap]&n iehetsCges. A kivitelezCs megkezdCse el6tt 10 nappal az
engedelyez6 hat6s&gokat, iHetve akik ezt hozz&j&rut&sukban kCrtCk, @rtesiteni ketl. A kivitelez6
kOteles a biztons&gos munkav6gzCsr61 gondoskodni.

Jelen m( szaki leir&sban foglaltakon kivQI a kivitelez6 k6teles betartani a vonatkoz6
szabv&nyokat, rendeleteket, az MVM ¢:g&z-DCg&z F61dg&zh&16zati Zrt. Technol6giai utasit&sait Cs
az Qtkezel6 utasit&sait is. A kivitelez6s sor&n a k6zm(Jkezel6i nyilatkozatokban el6frtakat
marad6ktalanul be keH tartani. A kivitelez6s megkezd6se el6tt meg keli kCrni a bont&si enged61yt az
6rintett terQlet tulajdonosat61, vagy kezei6j6t61°

A mLiszaki eHen6r (kiveve 100 m alatti vezetCk esetCben) az Crintettek meghiv&s&val
munkaterOlet  tadasoatv6telt t Jz ki. A munkater01et atadas csak Crv6nyes CpitCsi enged61y, vagy
szolg&ltat6i szakv¢lemeny alapj n kezdem¢nyezhet6. A munkaterQlet &tad&s-&tvetelr61 jegyz6k6nyv
keszQI, melyben az ¢rintettek CszrevCteit tehetnek. A jegyz6kOnyv felvCtelet61 el iehet tekinteni, ha
a munkaterQlet &tad&s-&tv¢telen az Cpittet6n Cs a v&llalkoz6n kivQi m s hem nyilatkozik. Ekkor
elegend6 az CpitCsi napl6ban rOgziteni a munkateralet &tad&s-&tv teiCt.

3.2 El6zm nyek

Az MVM Eg z-D g z FOidg zh i6zati Zrt. (6724. Szeged, Pulcz utca 44.) teHezesi megbiz&sa
alapj&n kivitelezesi tervet k¢szitetti nk A!lb S&ndorn¢, Fdlde#k, Zrinyi Mik/6s u. 9. (1259 Hrsz.) alatt
lev6 ingatlant ell&t6 3,0 bar azemi nyom&se fdidg z leagaz6 vezetek Cplt¢si munk&ihoz. A
g&zvezet¢k tulajdonosa ¢s i)zemeltet6je az MVM €:g z-D¢g&z FOldg&zh 16zati Zrt.

3,3 Tervezett g zvezet k

A tervezett fdldgaz le gaz6 vezetek fektetese a Fdlde k, Zrinyi MikiSs (1303 Hrsz.) ter01et¢n
tOrtenik. A vezet¢k felailasa a telekhatar&ra keri31. A gazvezetek rendeltetese Fdlde k, Zrinyi MiklSs
utca 9. (1259 Hrsz.) alatti ingatlanon beCpit¢sre kerQl6 gazfogyaszt6i berendezCsek f6idg&z ell&t&sa.

Tep ezesi
nyom&s [bar]

4,0

0zemi
nyomas [bar]

3,0

Tervezett g#zvezet k adatai

Pr6banyom s    M ret
[bar]  [DN]
6,0       2O

Anyag

PE 100/G SDR11

Hossz [fm]

!0,0
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3o4ol V d6 vezettel  rintett ter let

A kdz6pnyomas# g#zvezet6k v6ddOvezete eldir#s szerint 4°4 m a vezet6k k6f oidal#n, azonban
#p#letek hi#ny ban a v6ddOvezetet 2°2 m-ben hat#roztuk meg.

Erintett ingatlan
(HRSZ)

1303

kivett kOzterQlet

V d55vezettel  rinte# ingatlan

Nyomvonai
Tulajdonos     Vagyonkezel    hossza [fml

F5lde&k KOzs6g Onkorm&nyzata       10,0

E rintett ter Jlet Ira21

40,0

3.5 Technol6giai szerel s

3o5ol $zem lyi  s t&rgyi felt telek

A fOldg&zeli&t&sban m( szaki biztons&gi szempontb61 jelent6s munkakOrt csak az el6irt
szakk6pzettseggel  s gyakoflati id6vel rendelkez6 szemely tSIthet be. Akik az epit6ipari
tev6kenys6g sor&n nyiit I&nggat jar6 munk&t v6geznek, t( zv6delmi ismeretekb l vizsg&t keH tenniQk.

G&zeloszt6 vezetek  pitese eset n, az  pit si enged ly kSteles  pitm nyek l tesit se sot&n, az
pitS=ipari kivitelezesi tevekenys g ir&nyit&s&ra felelSs m( szaki vezet6t, ellenSrz sere  pitesi

maszaki eHen6rt ke!! megbizni. A felelSs m( szaki vezet6 az &itala ir&nyitott  pitesi munk&ban sere
szak rt6i, sem  pitesi m( szaki eHenSri tevekenyseget nero v gezhet. A kivitelez s megkezdese
el6tt a felel6s m szaki vezet6, az  pitesi m( szaki eHenSr/Sk/,  s a hegeszt si felei6s, iogosults&g&t
igazolni kell, amelyet az  pitesi napl6ban dokument&hi keH.

A g&zeloszt6 vezetek  pitese sor&n aikalmazott berendez sek, g pek, k szQlekek, szersz&mok,
segedeszk5z5k, ved6eszk z5k feleljenek meg a vonatkoz6  s mindenkor  rv nyes szabv&nyokban
el6irt min6segQgyi  s biztons&gi k5vetelmenyeknek. Valamennyi hegeszt5 berendez st  vente felQl
kell vizsg&lni  s dokument&ini keH a hegeszt6 berendez s alkalmass&g&t. Hegesztesi munk&t csakis
ilyen felQlvizsg&it berendezessel szabad vegezni. A hegeszt6 berendez sek id6szakos alkalmass&gi
fel 31vizsgalatat a kivitelez6 meHekeli a megval6sui&si dokument&ci6hoz. A hegeszt6oberendez6sek
kezeleset, karbantart s&t a vonatkoz6 gepk6nyvi utaslt#,sok alapi&n kell v geznio

3°5.2 Felhaszn&ihat  anyagok, eszk Sz k, szereiv nyek

G&zeioszt($ vezetekbe a gaz jeilemzSinek, enged lyezesi nyom s nak megfelel6, szabv nyban,
jogszab&lyban el6irt k6vetelmenyeket kielegit6, termek megfelel6seget igazoi6 dokumentummal
rendelkez6 termekek  pithet6k be. segedanyagkent felhaszn&lt anyagok megfelel6seg t
vizsg&latuk alapj&n ki&llitott dokumentummal keii igazolni.

Az MVM FSidgazh&16zat reszere, a g zeioszt6 vezetek 8zembe helyez6sehez haszn lt tokos
kialakit sQ elektrofittingek, vagy tokos elektrofitting csatlakoz6val rendelkez6 szerelvenyek csak
fedett huzalQan gy&rtott PE 100-as alapanyagQ 6s SDR 11 cs6&tm6r6/falvastags&g viszonyQ
elektrofitting lehet.

G&zeloszt6 vezetekbe a vezetek szakaszokra bont&s&t biztosit6 eiz&r6 szereivenyeket, 6s azok
helyet a tervezesi munkaf&zis sor n, a terOletileg illetekes Qzemegys gek hat, rozz&k meg.

3.5.3 Cs vek, idornok     szerelv nyek
t&rol sa

csornagol#,sa, sz&llit&sa,

A munkated31etre kiszallitott cs6vek &tvetelekor szemrevetelezest es meretellenSrzest kell
vegezni. A cs6vek es idomok ellen6rzesenek megt6rtentet az epitesi napi6ban dokument&lnia keli.
A cs6veket a cs6pal&st epsegenek meg6v&sa mellett kell mozgatni, illetve t&roini. A z&r6 sapk&k
eit&volit&sa csak k6zvetleni31 hegesztes el6tt, a felhaszn&l&s helyen vegezhet6 el.
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Gepjarm(Jre rakott rakomany biztons&gos eihelyezCsCert, annak megfelei6 r6gzitetts6g¢6rt, a
g6p-jarm(  ¢s a rakomany s iypontjanak 6sszehangol&s ¢rt, vaJamint a gCpj&rm  megterheBeseCrt
a sz&HJt6 jarm0 vezet6je a feleU6s. A rakom&ny biztons&gos r6gzitettseget a rakom&nyegyseg
Uetrehozasa ut&n, iiletve megbont&sa e16tt minden esetben ellen6rizni kell. A cs6vek rakod&s&hoz
csak olyan emel6eszk5z6k haszn&lhat6k, amelyek azokat hem k&rositj&k. A mozgat&shoz megfelei6
teherbirast) gumi, textiUszOvet, vagy m0anyagszOvet hevederek, valamint rugalmas bet6tteB eUl&tott
femhevederek, speciamis cs6fog6k Cs horgok ankalmazhat6k. MQanyagcs6veket Cs idomokat
mozgatni, rakodni TILOS! A-5 °C am& h lt csSveket csak akkor szabad mozgatni, ha a k6rnyezet
h6merseklete 3 napon &t 0 °C f616 emelkedett. A cs6veket egyeb meg&Hapod&s hi&ny&ban
kOtegeUve, cs6csomagol6 keretben, iHetve sz&ianyagt&rol6 rakonc&ban kelU sz&Hitani. A cs6sz&lak a
sz&ilit6 j&rmL  rakfeiQieten nehet6Ueg teijes hosszukban fekQdjenek fel, Uegfeljebb 1 m- e  nyQUhatnak
tQi. Cs6idomok, szerelvenyek Cs tartozekok a szaHit6 j&rm( v6n csak egy sorban, elmozdulas ellen
biztositva Qgy sza ithat6k, hogy sere egym shoz, sere a rakod6ter hom ok-, oldal- Cs vCd6fa hoz
ne Qtk6zhessenek°

A cs6vek, cs6idomok, szere vCnyek 8s tartozCkok taro &s&t Qgy ke  kia akitani, hogy a
k6z ekedesi utak j6   &that6an je 6 ve, biztositva legyenek, a forga mi rendet ie z6t&b &kkal keH
szab yozni. A t&rolt cs6veket szennyez6d¢st6 , sug&rz6 h6t6  6vni keel. A fa vastagsag 10 %:n& 
m61yebben s¢r J t pa stfe i3 et  cs6 hem epithet6 be. Munkahe yen o yan z&rhat6 helyet ke 
biztositani a PE idomoknak, hogy sCrQl¢s, szennyez6dCs, sug&rz6 h6 ne Crhesse, Cs a t ro 6
vagyonvede mi szempontb6  biztons&gos  egyen. A t&ro t idomokb6  mindig a  egrCgebbi gy&rt&si
idej t ke  fe haszn& ni. Az idomra megadott fe haszn& hat6s&gi id6n tQ  a PE idom nero epithet6 beo
A 1,5 Cvn¢  id6sebb gyart&sQ PE cs6veket e oszt6vezetCkbe beCpiteni tiros!

3o  Hege t 

3o¢ol Hegeszt s fe t te ei

Az MVM E g&zoDCg&z FO dg&zha 6zati Zrt. szo galtat&si terQ etCn a g zeloszt6 vezetCk CpitCse
sor n hevit6 elemes (po ifQzi6s) tokos hegesztCs alkalmaz&sa tiros!

A hegesztCsi rendszer e en6rz6s6ve  6s fe agye et6ve  hegesztCsi fe e 6st, a hegeszt6si
tevekenys¢g he yszini ir&nyit&s&va  hegeszt¢s ir nyit6t keli ir&sban megbizni. HegesztCst
g&zeloszt6 vezeteken csak az adott tev¢kenys¢g vegzCsCre min6sitett vagy CrvCnyes
tanQsitv&nnya  rende kez6 hegeszt6 vCgezhet. A fOldg&zeloszt6 m( k6dCsi terQletCn a kiszervezett
g&z 3zemi tev¢kenys¢get vCgz6 gazd&]kod6 szervezet a hegesztesi tev¢kenyseget tanQsit6
szeHezet & tal tanQsitott, szakkCpzett ac¢ - vagy mQanyaghegeszt6ve] vCgeztetheti e o

Hegesztes szeme yi fe tete ei:

o  betO tO e a 18.  etev¢t,
o  a feladat elvegzesere a vonatkoz6 jogszab iy szerint e 6zetes  s id6szakos munkak6ri

orvosi vizsg&lat alapj&n aikaimas,
-   llamilag elismert hegesztesre jogosit6 szakmunk&s- vagy OKJ bizonyitv&nnya ,

hegeszt6i kepesitessei rendelkezik,
-  ¢rvenyes tL zvedelmi szakvizsg val rende kezik,
o  a hegeszt6 fo yamatosan - hat h6napn&l hosszabb id6tartamQ megszakit&s ne kQ!- vegzi

a technol6giai vizsg&nak megfelel6 hegeszt¢si munk&t,
-  a hegeszt6 munk ltat6ja hathavonta megallapitotta Cs irasban rOgzitette, hogy a hegeszt6

munkajanak min6sege megfelel a min6sit6 tanQsitv nyban fogla taknak,
°  a munka biztons&gos vegzesere aikalmas &llapotban van,
-  a munka- ¢s tLizvedelmi oktat&sban reszesiJlt Cs az ott elhangzottakat, a vonatkoz6

technol6giai utasitasok anyagat ¢s a munkavegzeshez szQkseges eszk6zOk kezeleset
bizonyitottan  eisaj&titotta,  tov&bb&  az  ism tl6d6  munkavCde mi  oktat&sokon
rendszeresen reszt vesz,
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-  az eM6irt egyCni v6d6felszereB@ssel rendelkezik, @s azt rendeJtet@sszer en haszn&Jja.

A fenti felt6telek mindegyikcnek egyidej( meg teljesQInie keiN.

3.6+2 Hegeszt s v grehajt&sa

Gazeioszt6 vezetekek ¢s tartozCkainak hegeszt6si munkair61 hegesztesi dokumentaci6t keH
kesziteni. Hegesztesi napl6t kelU vezetni Cs varrat terkCpet keH k@sziteni. A hegesztCsi napl6t a
hegesztes helyszinen keM! tartani, Cs a hegesztes foJyam&n foNyamatosan keJt vezetni. A hegeszt¢si
napl6 iehet elektronikusan taroit, de a helyszinen ellen6rizhet6 iegyen. A roncsolasmentes vizsg iati
jegyz6kOnyveket,   hozaganyag   min6segazonossagi   bizonyitvanyokat   az   eik6szitett
dokument&ci6hoz kell csatoUni, hegesztesi varratokat a varratt6n sz&mitott 100 mm-es s&von bea01
Qgy kell maradand6an megjel61ni @s dokument&lni, hogy a varrat 6s az azt k6szit6 hegeszt6
szemelye egy6rtelm( en azonosithat6 megyen.

Cs6eJemek szakaszba hegeszt6set csak erre a c6Ura rendszeresitett g6rg6s t&maszokon szabad
v6gezni, melyeket szilard, sikfei01et  talajon keil eJhelyezni. A hegesztCs ideje alatt a hegeszt6s
kOzel6ben i letekte en szem{ ,ly hem tart6zkodhat. Arok fe etti szakaszba hegesztCs csak
megfelel6en szil&rd,  ehet6 eg sikfelQ eten e he yezett t&maszokon szabad vCgezni. Arok fe ett csak
akkor szabad hegeszteni, ha az &rokba hu 6 szikra tez= Cs robban&svesz¢ yt nero je ent.

Az idomot tov&bbra is becsomago va hagyva i essz 3k a cs6 merle ¢s je O jQk be a cs6vCgeken
az iHeszt¢si me ysCget. VegyQk ki az idomot a csomago asb6  an¢ k 3 , hogy hozz&¢rnCnk a be s6
felQlethez, Cs helyezzQk a cs6re az i lesztesi m¢ ysCgig (o yan tokos idomokn& , aho  a tokban atk6z6
elem, p . perem van, az megakada yozza a tQ csQszast). Ugyanezt a m6ve etet ismete jQk meg a
m&sik cs6vCg f t6sz& as karmantyQba t6rten6 behelyezCseve . R6gzitsQk a cs6vCgeken az erre
rendszeresitett eszk6zzel Qgy, hogy az idom Cs a cs6 pontosan i leszkedjen. Ez e marad az
Qgynevezett Onr6gzit6 idomokn& , melyekn¢  k0 6n rOgzit6 eszkOz nero szQksCges. Ei6nyben keH
rCszesiteni az OnrOgzit6 egyenes Osszek6t6 f(]t6sz ias karmantyQkat.

Az &ramforr&shoz csatlakoztassuk @s kapcsoUuk be a hegeszt6 automatik&t a vonatkoz6
g@pk6nyv, iiletve keze @si utasitas alapj n. Csatlakoztassuk a hegeszt6automatika vezet@k¢t
(munkak&beleit) az idomhoz. K¢zi vez@ri¢s haszn&lata eset¢n o vassuk  e az idomon fe tQntetett
parametereket, @s ezeket az @rt@keket t&pl juk be a vez@d6egys@gbe. Automatikus keszQ ek
haszn ata eset@n a haszn lati utasit s szerint j&rjunk e . A hegesztes fo yam&n e en6rizzQk a fQzi6
l@trej6ttet, az o vad&st ielz6 furatokn  (vagy egyes idomokn&l mutat6k segits¢g¢ve )° Ha a mutat6k
hem eme kednek, iHetve az 6m edek a furatn&l hem je enik meg, az idomot ki kell v&gni a vezet¢kb61,
@s Qjat keH a helyere tenni. Ezt az e j&r&st ke ! k6vetni akkor is, ha a hegesztes befejez¢se e 6tt
megszakad az &ramk6r.

Ha a f tCsi (FQzi6s) ciklus befejez6dOtt, az idomon je zett h( l si id6 vCg¢ig hagyjuk a
szorit6bilincset a szerelvenyen. Mint az egyeb PE hegesztesek eseteben, a f( t6sz las hegesztesn¢i
is kSvetelmeny, hogy amig a kSt¢si he y kCzrne egre le nero he , a hegesztes k6rnyezetCt
mechanikailag terhelni tilos.

3.7 Nyomvona 

3.7.1 Bont, ssal  rintett ter iet

Bent ssa   rintett teriJ et

¢:rintett ingatlan

(Hrsz.)
Burkolat tipusa Nyilt &rok teralete [m ]
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2,3

0,9

4,1

3,7,2 Nyomvonal kiaUakit&sa

A terszint alatti fOUdmunkak megkezdese eU6tt az epitesi terQBeten az ismeretlen vagy rejtett
nyomvonaUQ vezetekeket fel keH kutatni, tovabba a munk&k soran feUleUt vezetekeket, targyakat
azonositani keH. Ezt maszeres vizsg&lattaU, vagy kutat6arok, illetve kutat6akna amkalmazasaval keln
elvegezni. A kutat6akna iegal&bb 1,80m x 0,80m x 1,20m legyen. A kutat6arkot vagy aknat kezi
er6ven N6pcs6sen haladva keJM kiemelni. A taMajt alavagassal kitermeJni nem szabad. A tere etre
talajmechanikai szakv¢lemeny nero kesz01t, a munka&rok kiemeleskor taUajszerkezet fQggvenyeben
dOnteni keH a dQcolas szQksegesseger61.

A tervezett g&zeUoszt6 vezetekek reszere 0,60 m sz¢les es &Htal&nosan 1,30 rn meUyseg 
munka&rkot keH ietesitenio

A gazeUoszt6 es g&z le&gaz6 vezetekek eUhelyez6s6re szolga16 munka&rkokat 6s fe]g6dr ket a
6tesit6sre vonatkoz6 enged61yben meghat&rozott nyomvona on keH e k6szitenio A teHezett
g&zvezet¢kek fektet6si m¢ ysege a vonatkoz6 terv apokon kerQ t fe t 3ntet6sre, azokt6  va 6 e t6r6s
a meszaki eNen6r bevon&s&va  tOrt¢nhet.

A tervezett nyomvona on r sz eges gepi f6 dkiterme ¢s v gezhet6 a k6zm  keresztezesi he yek
e 6tti es utani 2 m szakaszok kivetei¢vel. A terven je 6 t kSzmevek nyomvona a t&jekoztat6 jeHegS,
azok fe t&r&s&t csak 6vatos kezi f6 dmunk&va   ehet e vegezni. Az Qzeme 6 g&ze oszt6 vezetek
fe t&r&s&hoz szQkseges szi &rd burko atQ Qt feHbont&s&nak kivete ¢ve  gepi fO dmunk&t, annak sz¢ s6
a kot6it6  sz&mitott 1=1 m=es Ovezeten be Q  vegezni hem  ehet. A kiterme t fO dmennyiseget Qgy keH
depon& ni, bogy az &rok sz¢ e  s a kiterme t f6 d kSz6tt min. 50 cm padka  egyen, tov&bb& a
csapadekviz e fo y sa is biztositva  egyen. A munka&rok aU&t sima tSk6rr¢ ke  kia akitani, me y 10
cm vastags&gQ &gyazati reteget keH kesziteni.

A gaze oszt6 vezet¢ket Qgy keH e he yezni, bogy j rui¢kos hat sok miatt ne  ¢pjen fe  benne a
tervezettn¢  nagyobb feszQ tseg. A gazeioszt6 vezeteket  ehet61eg a fO d felszine alatt keH elhe yezni.
A vezetek takar&s&t Qgy kel  megv& asztani, hogy  zembiztons&g&t a k6rnyezeti hat&sok ne
vesz¢iyeztessek, de a takar&s a keresztezesek kiveteieve  a cs6 fe s6 a kot6j&t6  metre, a k6zm vek
eihe yezked¢s¢nek figyelembev¢te ¢vel be ter0 eten  ega &bb 0,8 m, k lted31eten  ega &bb 1,2 m  s
egfe jebb 1,5 m  egyen. Ha az e 6irt takar&s hem biztosithat6, a g&ze oszt6 vezetek mechanikai
vedelm6r6  gondoskodni ke lo

A felt rt munkag d5r, munka rok fa ait  s a talaja ekonysagot figye embe veve Qgy keH
kit&masztani vagy m&s megold&ssa  biztositani, hogy az ¢pites va amennyi szakasz&ban meg6rizze
&ll¢konys&g&t. A munkag0d6r, es a munka&rok kialakit&s&n&! a 4/2002. ( .20.) SzCsM-EOM
egyiJttes rendelet  . fejezet 10. pontj&ban e 6irtak maradekta an betart&s&va  keel e j&rni. A kiterme t
fOldelhelyezes ¢s visszatOltesnel be kell tartani az  ltal&nos e 6ir sokat. A segedszerkezetek,

llv nyok, tov bb  munkagOdrOk es  rkok  Hekonys g&t ¢s teherbir6 kepess¢g¢t rendszeresen
ellen6rizni kel!

A munkaarok szelessege = az  rok talp n metre = 0,6-0,8 meter. A munka rokban tOrten6
munkavegzes c¢ijara kialakitott fejg6drOk olyan meretLiek legyenek, hogy a munk&latokat
biztons&gosan lehessen elvegezni. A  e&gazasok kialakit&s&hoz fejg6drOk, es hem munka&rkok
szQksegesek. A munka&rkok, fejgOdrOk keszitese sor&n az ott i¢v6 egyeb kOzmL vek, ¢s fOldalatti
m itargyak epseget biztositani kell. Az Qtburkolat bontas b6  sz rmaz6 anyagokat a kiterme t fOldt61
kOl6n kell rakni, ¢s gondoskodni kell a k6rnyezetvede mi szempontb61 megfe el6 elhe yezesi3kr6 .

10



Munkasz&m: NKM - 891

A munkaarok aljat sima tQk6rr¢ keH aUakitani, meUy 10 cm vastags&gQ agyazati r¢teget keH
kcsziteni. A gazvezetekek csak finom szemcse-szerkezet[  talajra fektethet6ek k6zvetlen0Ro Az
agyazati reteganyag homok, vagy megfeUebb 10 mm szemcsemCretQ porhany6s f ld, mely a vezetCk
mellett 6s feUett 10 cm vastagsagQ azonos anyag legyen. Gepi er6veU a d6ng61¢s csak a 30 cm
fOHdtakaras  felett  vegezhet6.  KOzm[ keresztezesek,  el&gazasok,  parhuzamos  vezetCkek
kOrnyezet6ben a visszatOlt s tOm rs6gere kei n s gondossaggal keli egyelni.

A munka&rok f6Uddep6ni&val eHentCtes oldal&n a j&rm  Cs gyaUogos forgalom szLiksCg szerint
piros-feh6r savos deszkakorlat, vagy <gazveszely> feJiratQ sarga jelz6korl&t segitsegevel t6rtenhet.
Ezek megi6te, Cs aJka massaga a munkav6gzes teljes id6tartamara biztositott keH Jegyen.

A munkated3Uet megvil&git&sar61 ¢jszakara ¢s rossz n&tasi viszonyok eset¢re gondoskodni keHo A
munkavegzes soran a k6zterQ et keze 6jenek a fe tarasra, a gya ogos ¢s ]&rm[ forga mi,
munkavede mi biztonsagi e 6irasok betartasara Cs a he yrea it sra vonatkoz6 el6ir sai
marad¢ktalanu  betartand6k.

3.7o3 Nyomvona  je 6 s

K[ tereleten a f6 d a att e he yezett g&ze oszt6 vezet6k nyomvona &t a ta ajszintb6  kieme ked6
je z6osz oppa  vagy t&bl&va  meg ke ! ]e 6 ni. A g zvezet6k jeHemz6 t6r6spontjaiban, egyenes
szakaszokon 300 m-enk6nt rezg6k6r6s ]e ad6kat  ehet e he yezni. A markereket k6zveflena] a
g&zvezetekre ke ] he yezni. A gaze oszt6 vezetCk fe ett- kiv6ve a feltaras n6 kQ  6p[i 6 vezetCket- 
a cs6 fe s6 a kot6j t6] 50 cm-re g&zvesz¢]yre figye]meztet6 s&rga szine m anyag je z6sza agot keH
e he yezni.

Be tera eten a gazeloszt6 vezetek felett k6zveflen[i  a szi &rd Qtburko at a att-- kivCve a fe t&ras
n¢ k[il CpD 6 vezet ket-, hem szi &rd  tburko at esetCn a cs6vezetCk fe s6 a kot6j&t61 50 cmore
g zvesz6 yre figye meztet6 s rga szin  m( anyag je z6sza agot ke  e he yezni.

A terszint feletti g&ze oszt6 vezet6k korr6zi6vede me sor&n uto s6 bevonatkCnt citroms&rga szin 
(RAL1018) vagy okkers&rga (RAL 1006) szin  rCteget keH feMnni, vagy a vezetCket a benne  ev6
g zra utah6 je 6lesse  ke  e atni (p . festett ]e 6 6gy[ r[ , ]e 6 6s&v). EgyCb techno 6giai berendezCsek
eset ben az ez 3st (RAL9007) szLirke (RAL7044), piros Cs fekete szinek haszn& atosak (ut6bbiak
eseteben nines RAL megkOtes).

A gaze oszt6 vezet¢kbe 6pitett, t6rszint a att e he yezett szakaszo 6 elz&r6 szere v6nyek fe szini
kivezetesei be ter[ileten jelz6t b &va , k 3 terS eten je z6osz oppa  keH megje 6 ni. A jeiz6t b n vagy
]eiz6osz opon a m[]t&rgy jerk€pet Cs a ]e z6t b &t6  vagy jelz6osz opt61 inert t&vo s&g&t is fe  keli
tLintetni. A jelz6t&blan a ka mazhat6 a vezet6k Dzemi nyom&s&ra utah6 je OlCs is.

3,7,4 Nyomvonal helyre it sa

A munka&rok betemeteset csak akkor szabad megkezdeni, ha a geodeziai nyi t &rkos bern€rest
elvegeztek 6s a m[]szaki e ien6r az ¢pitesi napi6ban bejegyzesse  engede yt adott. A fO d
visszatOltes csak az elkeszitett cs6vezetekek, m[it&rgyak, szere venyek e he yezesere keszitett
fen6kszint, fen6ktLikOr, vagy  gyazat i6sag nak, teherbir6 k¢pessegenek e en6rz6se ut n kezdhet6
meg.

A munka&rok betemetes6t t gy keli vegezni, hogy a tartozekok terszintig felvezet6 r¢szei a
k6myez6 felszin szintje alatt kb. 5 cm-rel v6gz6djenek, Cs az elhe yezesLikre, v6de mDkre szo g& 6
csapszekrenyeket elmozdu &s e ien rOgziteni keH.

A munkaarok betemetesenek els6 lepesekent a cs6&gyat keH kikCpezni. A cs6 keH6
megt maszt sa 6rdekeben a ketoldali visszat61test minimum 10, de maximum 20 [cm] magass&gig
keii ei6sz6r eikesziteni, s ennek a felQletnek az intenziv kezi tOm6ritesevel keli az anyagot a cs6 al 
juttatni. A cs6 tov bbi tOm6r k6rbefog&s&t retegenkent maximum 10-15 [cm] vastags&gban t rt¢n6
anyag beepit¢ssei kell  ¢trehozni, a cs6 feletti 50 [cm] -es tartom&nyig. KQlOnOs gondda  keH a
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betemet6st Cs t6m6dt6st vCgezni m t&rgyak Cs keresztez6 k6zm( vek k6z6tt. A m( t&rgyakat minden
esetben kavicsos homokaggyaJ keIH k6rQ  venni. T6m6rit6sn61 0gyelni keJU arra, hogy a m t&rgyak,
k6zmavek ne serQUenek meg, a t6m6dtes kapcs&n feszQltsCg ne 6bredjen azokba.

SziUard burkolatQ Qtpalyaszerkezetek a att teljes talajcsere szQksCges, a burkolat a s6 sikja alatt
- 50 cm melysegig - TrD = 95 %-os t6m6rsCget keH biztositani. A munkaarkot zOldOvezetben a homok
&gyazat felett t6rmelekmentes f61ddeN a v6gleges szintn61 p&r cm-rei magasabbra keH feit6mteni, 6s
kiss6 domborQra keB! kialakitani.

A kivitemez6 k6teles az  tburkolatot az Qtkezel6 &UtaN e[6[rt min6s6gben heUyre aal[tani.

3,8 Nyom&spr6ba

3o8ol Nyom _spr6ba el6tti munk&latok

Nyomaspr6bazni csak a pr6banyomasnak eHen nl6 szil&rdsagQ v6gelzarasokkal  ez&rt, mas
rendszerekt6  megfe e 6 szi &rds&gQ vaktarcs&va  gazt6m6ren e v& asztott vezetekszakaszt szabad.
A zar&st a cs6v¢g  ehegeszt@s6ve , megfe el6en tOmitett te e t rcs&va , z r6 karim&va , cs6v6gz&r6
sapk&val 6s a menetes szerelv6nyek  edug6z&s&vai keH biztositani°

A gaze oszt6 vezet6k a vizsgalat soran e 6ir s szerint az &rokba fektetve, az Qzeme tet6si
lapotnak megfe e 6 he yzetben  egyen. A cs6sz&lakat szakaszosan, kiso 6s k6z6pnyom&sQ vezet6k

eset¢ben 50 cm magassagQ f6 dtakar&ssa , nagykOzCp nyomasQ vezetekn¢  te jes takarassa] ke ]
r6gziteni, a cs6k6t6sek 6s a be6pitett idomok, szere v6nyek szabadon hagyas&va o A cs6k6t6seket
azonban a vizsg& at sikeres befejez6s6ig nero szabad e takarni vagy szigetelni.

A cs6vezetek tisztitas celia a cs6vezet6kb6  az 6pites sor&n bekerQ t pot, viz 6s egy6b
szennyez6des e t&volit&sa. A tisztit&st s ritett leveg6vel vat6 kifQvat&ssal ke ! v6gezni, a
nyom&spr6b&t mege 6z6eno

3.8.2 , , ta nos e 6 r sok

Az e kCsz 3 t Cs  3zemeitet6sre atka mas &ltapotban  6v6 g&ze oszt6 vezet6ken, a vezet6k
takar&s&t megel6z6en szi ards&gi 6s tOmOrs6gi nyom&spr6b&t kel  tar ani. A g&ze oszt6 vezetCken
a nyom spr6b&t a kivite ez6 v6gzi e , 6s arra a tervezett id6pont e 6tt  egal&bb negy munkanappa 
meghivja az Cpittet6t 6s az Qzeme tet6t, amennyiben a mL szaki fe 3 vizsg& at meghiv6j&ban a
nyom&spr6ba id6pontj t nero k6z6 t6k. A nyom&spr6ba megkezdCse e 6tt a vezetCk az Qzeme tetes
feltete einek megfe e 6en kitisztitott, az QzemeJtetCsi  lapotnak megfe e 6 helyzetben, e mozdu s
ellen rOgzitett  egyen. A nyom&spr6ba id6tartama a att a g ze oszt6 vezet¢ken 6s biztons&gi
Ovezeteben a vizsg& atokon kivQI m s tevekenyseg nero folytathat6.

A nyom&spr6b&t  gy keli vegrehajtani, hogy a nyom&spr6ba 5%-ka  n6ve t nyom&s6rteken61
nagyobb nyom&s a vizsg&lat a & vont rendszerben ne keletkezhessen. Ezt a krit6riumot biztons&gi
ef vat6 sze ep a kaimazas&val keH biztositani.

A nyom&spr6b&r61 jegyz6k6nyvet kel  k6sziteni, ame ynek tarta maznia keH a nyom&spr6ba
szempontj&b6l l@nyeges adatokat.

0zembe  helyezni  kiz r61ag  az  i3zembe  he yez6s  id6pontj ban
szempontoknak megfelei6 ¢s t6mOr gazeloszt6 vezeteket szabad.

m( szaki-biztons&gi

3.8.3 Nyorn spr6ba v6grehajt&sa

A nyomaspr6bazand6 vezeteket e  keil latni a feltOltesre, valamint a vizsgal6 k6zeg  eeresztesere
¢s a nyomaspr6ba biztons&gos v¢grehajtas&ra a ka mas cs6csonkokkai Cs szere v¢nyekke ,
amelyeket megfelel6en rOgziteni kelP. Amennyiben a sikeres nyom&spr6ba ut&n a g&zeloszt6
vezetek hat h6napon be 01 nem ker(]l  3zemben helyezesre, a haszn&latba vete  e 6tt a tOmOrs¢gi
nyom&spr6b&t meg kell ism¢telni. A 200 m-n61 hosszabb g&zeloszt6 vezetekre a mer6helyt6 
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szama kett6n61 kevesebb nero Jehet. A munkafolyamatokban reszt vev6 szem61yzet sz m&t 6s
szakk6pzettseget technol6giai utasitasban kell meghatarozni.

3,9.30ktat&s, k pz s, tov&bbk pz s

A munkaltat6nak a munkavallai6t foglaikoztatasanak megkezdese el6tt, maid az Ozemi
utasit&sban meghat,Crozott id6k z6nk6nt Cs az utasitasok NCnyegi valtozasakor, sz6ban ki kell
oktatni, legal&bb 5 Cvenkent gondoskodnia keH a vizsg ztat&s r6m"

a) a munkahelyere vonatkoz6 Qzemi utasit&sokb6U,
b) a g&zQzemi tevCkenysegek veszelyeib6m,
c) a biztons&gi k6vetelmenyekb61,
d) a balesetek Cs Qzemzavarok sor&n teend6 int6zkedCsekb6U Cs
e) az egyeni v6d6eszk6zOk haszn&lat&b6 .

Az oktat&sok tartalm&t Cs id6pontjat ir&sban keU  meghat&rozni. Az oktat&s megt6rtCntCt a
munkav&iUal6nak az al&ir&s&vaU kelU igazohia.

3.9.4 Egy ni v d6eszk6z6k

A  rendelkezCsCre  bocs&tott  vCd6eszkOz6ket  a  MunkavCdelmi  szabalyzatban/egyCni
ved6eszk6zOk juttatasi rendjCt meghat&roz6 bels6 szab&iyzatban el6irt m6don, minden
munkavallal6 haszn&Uja. A munkav&ilaU6 felettese k6te es megkOvetehi az egyCni vCd6eszkOzOk
haszn& at&t, i letve azok haszn&lat&r6  k6te es rendszeresen meggy6z6dni. Az CpitCsi munka
minden f&zis&ban, a fel ep6 &rta omnak megfe e 6, az MvSz=ben e 6irt vCd6fe szere ¢st keH vise ni=

3.9.5 A ta nos munkao  s t zv de mi e r sok

A munkav¢gz¢sre haszn& t eszk6z6k, berendez¢sek  egyenek a munkavCgzCsre aikalmas
&Hapotban, rende kezzenek felQMzsg& ati dokumentumokkai a jogszab&lyokban Cs be s6
utasit&sokban el6irtaknak megfe ei6en, ¢s az eszk6zOkre vonatkoz6 kezelesi karbantart&si
utasit&sok e 6irasainak. A munkaterQ eten csaka munk&t vCgz6 Cs 6ket ir&nyit6 munkav& a 6k,
va amint az ei en6rz¢sre jogosu t szem¢ yek tart6zkodhatnak° A munkaterQ etet idegenek e16  el ke !
keriteni, bejut&sukat a munkaterQ etre meg keH akad& yozni.

A munkated31eten rendet kel  tartani, k6z ekedesi Cs menekQ esi utakat keH kia akitani Cs
szabadon hagyni. GCpj&rm( veket, munkag¢peket csak a rende tetCs 3knek megfelel6en szabad
haszn lni. Cs6vek mozgat&s&t a fOldfe szin kOze ¢ben csak megfe e 6 al&t&maszt&ssa  szabad
v¢gezni. Emel6gCpek a ka maz&s&n&  be keH tartani az Eme 6gCp Biztons&gi Szab& yzat
k6vetelmenyeit.

Hegesztesi m veletek sor&n be kell tartani a Hegesztesi Biztons&gi Szab& yzat e 6ir&sait. A
hegesztesi munka biztonsagos e vegzeseert, a t(Jzvedelmi=, kOrnyezetvedelmio, munkavedeimi= Cs
egyeb hegesztessel kapcsolatos biztons&gi ei6irasok betart&s&ert a hegeszt6 a fe e 6s. Hegeszteni
csak hib&tlan, biztons&gi berendezesekkei eli&tott es az id6szakos biztons&gi fe Qlvizsg&laton
munkavedeimi szempontb61 megfelel6nek min6sitett hegeszt6 berendez sse  szabad. Az &ramQt s
eikeri lesere csak bevizsgait, ¢s eilen6rzOtt, ¢s amelyiknel szQkseges helyi ved6f61delessel  s
&ramved6 kapcsol6val ellatott &ramfejleszt6 es hegeszt6 berendezes alka mazhat6. A hegeszt6
berendezesen a napi karbantartasi es m(Jk(Jd¢st ellen6rz6 munkakon fe al javit&st, szakszerL 
karbantartast, hitelesitest csak szakember vegezhet.

A gazeioszt6 vezetek letesitese soran kaiSn6sen a k6vetkez6 munkam veletek  ehetsegesek,
melyekn61 veszelyes/&rtalmas termelesi tenyez6k jelenleteve  kei  sz molni:

=  munka&rok keszites: a munka&rokban foly6 munka Cs a munka&rok ment n va 6
kOzlekedes veszelyei

-  acelcs5vek gaz- ¢s ivhegesztese: t 3z=  s robban&svesz ly, h6hat&s, f nyhat&s, az
elektromos &rametes veszelye

14
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°  PE cs6vek hegesztese: neh6z t rgyak eme]ese, h6hat&s, az eJektromos aramOt6s ,
vesz61ye

-  nyom&spr6ba: hirte en felszabadul6 U6gnem  vagy folyCkony anyag romboJ6 hat&s&nak
veszelye

o  anyagok, eszkOzOk szallitasa, mozgatasa, 0tes, botlas, bees¢s vesz¢iye
-  mindegyik munkafazisban: az id6jaras okozta vesz61yek
-  biol6giai vesz61yforrasok
o  ionizal6/nem ioniz 16 sugarzas
-  zajexpozici6
-  k¢miai kockazatok

3.10 K6myezetvCdemmi el6 r sok

3o10o I Hullad k kezeU se

G&zeUoszt6 vezetCkek 16tesitCse soran kis mennyisegben ugyan, de keRetkeznek huiladCkok.
Ezek egy rCsze veszCUyes hulladCk, amelyre fokozottan keUl 0gyeUnio A nero vesz¢iyes hulladCkot is
Ossze keH gy( jteni Cs a megfeleU6 gy jt6henyre keH sz&Hitani.

3,10,2 Zaj  $ rezg sv6deUem

A jelent6s zajjag, rezgesse  j&r6 munk&k e vCgzese e 6tt- amennyiben  ehetseges o ce szere
fe mCmi a  ak6kOmyezetet Cs az intCzmCnyeket (6rod&k, iskol k, k6rh&zak stb.) Cs ez alap]&n
igyekezni kell a munk&t  gy e vCgezni, hogy a  akoss&got min¢  kevCsb¢ zavarja.

VezetCkek kifevat&sakor, amennyiben ez  eveg6n kivBi m&s segCdanyagot is tartalmaz, a
kCpz6d6 huHadCkot a kifevat s he,yen 6ssze keH gy( jteni Cs a hu adCk jeHegCre vonatkoz6 e 6ir&sok
szerint kezelni.

3,10.3 Tetm6f6 d, ta ajv de em

A term6fO d nemzetgazdas&gi vagyon. A term6fO d v6de]me tOrvCnyben e 6[ t kOte]ezettsCg.
G&zeioszt6 vezetCkek  ¢tesitCse sor&n  gye ni keH arra, hogy a munk& atok sor&n min6  kevesebb
zO dk r ke]etkezzen. A kitermeff ta ajt csaka megfeJe]6 sorrendben szabad visszat0ffeni. A munka
e vCgzCse utah sz ksCg szerint gondoskodni ke  a nOvCnyzet te epitCsCr6 , a rend 6s tisztas&g
meg6rzCsCr61o

3.10.4 Z6 dfe etek v de me

A meg ev6 n6venyzet vCdelm¢r6  a kivite ezesi munk& atok tewez sekor, vCgzCsekor
gondoskodni keH. A munkater ette  erintett utc&kon a z6 dfe Q etek vonatkoz&s&ban be keH ta tani
a vonatkoz6 he yi rende etekben megfogaimazott e 6ir&sokat.

A Ietesi3 6 g zvezet¢ket a f&kt6  sz mitott  ega &bb 2 meterre szabad te epiteni Qgy, bogy az a
n6veny&llom&nyt ne k&rositsa, il etve az a  egkisebb nOvenyk&rosod&ssal j&rjon. A f6 dmunk&k sor&n
5 cm-n¢  vastagabb gy6keret e v&gni tiros. F&k t6rzset6  inert 3 m sugarQ k6r6n be i31 a
gySkerz6naban  ¢v6 f6 d kiterme ¢se kiz r6lag kezi munkaer6ve] v gezhet6 e .

4= Me   kletek

Megrende 61ap

A dokumentum 2. pontjaban felsoro t terv apok

TCrkCpmasolat

Tulajdoni lap

Adatszolgaitatasi jegyz6k6nyv
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A dokumentum 1.1 pontj&ban feUsorolt nyilatkozatok

Szeged, 2022. febru&r h6
il i,i ,'   

T6bi&s Zoitan
FeUeU6s tervez6
Okleveles GCpCszmCrn6k 06-0863
6772 Deszk, Juh&sz Gyula utca 15.
TeU.:30/955o5184
Eomail: tobias@korrektoee.hu
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ELOTERJESZTE$ FEDOLAP
T&rgyal&s napja: 2022, 04, 27°

Csatlakoz&s ,,A legszebb konyhakertek" orsz&gos programhoz

El6ad6° Polg&rmester

El6k sz[t6° Jegyz6

V61em nyez6 bizotts&gok°

0gyrendi Bizotts&g 2022. &prinis 25.

EIfogad&shoz sz ks6ges szavazati ar&ny° egyszer5 t6bbsCg

Magyarorsz&g helyi 6nkorm&nyzatair61 sz616 (tov&bbiakban" M6tv.) 2011.6vi
CLXXXaX. t6rvCny 47.§ (1)-(2) bekezd6seire, valamint az 50.§-&ra figyelemmelo

,,47. § (1) A k6pviseldotestQlet akkor hat4rozatk@es, ha az dl6sen az dnkorm4nyzad
k6pviseidknek tdbb mint a fele jelen van. A hat4rozatk6pess6get folyamatosan
figydemmel kefl kis6rni.
(2) A javaslat elfogad4s4hoz az egyszerO tdbbs6get ig6nyld javaslat eset6n a jelen
lev5 dnkorm4nyzati k6pviseldk, minds#err tdbbs6get ig6nyid javadat eset6n az
dnkorm4nyzad k6pviseldk tdbb mint a fel6nek igen szavazata szQks6geso A
betd#eden dnkorm4nyzati k6pviseldi hdyet a hat4rozatk6pess6g szempond4b6!
betdltdttnek kefl tekintenL"

T&tgyal s m6dja° nyilt Ol6s

MOtv. 48.§ (1)o(2) bekezdcsre figyelemmel.

A napirendi pont r6vid tartalmao

,,A iegszebb konyhakertek" orsz&gos program celja, hogy a kertmL vei6k munk&ja a
versenynek k6szOnhet6en kapjon keil6 elismer6st, 6s p61d&juk nyom&n min61 t6bben
m(Jveljenek konyhakertet, hiszen igy az 6vsz&zadok sor&n 6sszegyOlt tud&s,
tapasztalat tov&bb 6r6ki6dhet a gener&ci6k k6zOtt.
A programhoz vai6 csatlakoz&st kOvet6en az 6nkormanyzat feladata a telepQJ¢sen
meghirdetni ,,A legszebb konyhakertek" versenyt, 6sszegyL jteni a jelentkez¢seket,
lezsL rizni a nevezett kerteket, maid a kateg6ri&k els6 helyezettjei k6zQ! a
legszebbeket jelOlni Magyarorsz&g legszebb konyhakertje orsz&gos dijra.



F6mde, k k6zsCg Polg, rmesterCt61
6922 F6Ude,Ck Szent L. t6r 1. Pf. 1.

e-mailfoldeak@foldeak, hu Te1.62/524o092
Sz F61de&k/   12022.
Ea" Kurunczi-B&Uint Nikolett

ElSterjeszt s°
T&rgy" Csaflakoz,Cs ,,A legszebb kony=

hakertek" orsz gos program°
hoz

F6Nde4k k6zs .g K .pvise 6o esdiie e

FOLDEAK

Tiszte t K pvise 6otestiJ et!

S&ri Kovacs Szinvia programigazgat6 ,,A legszebb konyhakertek" - Magyarorsz g
konyhakertjei Magyar OrOks6g dijas orsz gos programban val6 rCszvCtelre hivja fel
Magyarorsz&g valamennyi telepOi6s6nek Onkorm&nyzat&t.
Az Agr rminiszt6riummal egy0ttmOk6dve tizedik 6ve doigoznak azon, hogy a konyo
hakerti kertmLivei6s min61 megbecs01tebb legyen.
A program c61ja, hogy a kertmOvel6k munk&ja a versenynek k6sz6nhet6en kapion
kell6 elismer6st, 6s p61d,Cjuk nyom&n min61 t6bben mL veUenek konyhakertet, hiszen
igy az 6vsz&zadok sor&n 6sszegyOlt tud s, tapasztalat tov bb 6r6kl6dhet a generA°
ci6k k6z6tt.
A prograrnhoz val6 csatlakoz, st k6vet6en az 6nkorrn, nyzat feMadata a telepQ°
l sen meghirdetni ,,A legszebb konyhakertek" versenyt, 6sszegySjteni a ]elent
kez seket, lezsSrizni a nevezett kerteket, rnajd a kateg6ri&k els6 heUyezett]ei
kSzei a Jegszebbeket ]eU6Uni  agyarorsz&g  egszebb konyhakert]e orsz&gos
d jra.

A csat akoz, si hat&rid6° 2022. , pri is 30.

A jelenlegi h&bor6s k6rnyezetben az otthoni ¢ielmiszertermel¢s m&r hem csak sza
badid6s hobbi, hanem elelmiszerbiztons gi k¢rd s. A ,,iegszebb konyhakertek" prog
ram meghirdetes¢vei r  tudjuk ir&nyitani a figyelmet ¢s 6szt6nOzni tudjuk a lakoss&
got a konyhakertek kialakit&s&ra, m0veJ¢s¢re, az egSszs¢ges es biztons&gos ¢lelmi
szer ei6&ilit .s&rao

Tiszte t K pvise 6=testiJ et!

K¢rem a Tiszteit K¢pvisel6-test01etet, hogy az eJ6terjeszt¢st vitassa meg, ¢s az al&b
bi hat&rozati javaslatot fogadja el.



°2°

HATAROZAT  JAVASLAT

F61de k KOzs6gi Onkorm nyzat K6pvisel6-test Jlete megismerte, 6s megt&rgyaita ,,A
legszebb konyhakertek"-Magyarorsz g legszebb konyhakertjei Magyar Or6ks6g
dijas orsz gos programot, 6s a k6vetkez6 hat&rozatot hozza"

am

F61de, k K6zs gi Onkorrn ny t 2022°  vben csatiakozik a ,,A Jegszebb
konyhakertek"= Nagyarorsz, g Jegszebb konyhakertjei Nagyar Or6ks6g d o
jas orsz, gos prograrnhoz°

A K6pviselS=test0net felhatalmazza a poig&rmestert, a csatlakoz&st tanOsit6 nyilat°
kozat ai&ir&s rao

Hat, dd6" 2022. &prilis 30.
Felei6s" poig&rmester

Err6U  rtes t st ka 
o  F61de&k k6zs6g poig&rmestere,

.=

°  F61de&ki K6z6s Onkorm&nyzati Hivataljegyz6je,
°  Kunos Agnes FOlde&ki KOz6s Onkorm&nyzati Hivatal p .csopovez.,
o  Kurunczi-B&iint Nikolett szoci&lis Qgyint6z6

F 61d e a k, 2022. &prilis 21. \

G#bor
polg,Crmester
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Ezt az e-maiit az Avast viruskeres6 szottver  tvizsgfilta.
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EL6TERJESZTI S FEDOLAP
T tgyaH s napja° 20° 04, o

TOP Plusz 1.2.3=21 ,,BelterQUeti utak fejReszt6se" projekt keret6ben a FOJde&k
belterOiet 1045 hrsz, 188 hrsz, 307 hrsz alatt R6v6 = kivett k6zter 31et--megnevez6s( 
utak fejleszt6se, p,Cny,Czati ig6ny benyQjt&sa t&rgyQ 70/2022. (111.23.) Kto hat&rozat
m6dosit&sa

El6ad6: Polg&rmester

EJ6k szit6:Szab6 Zsuzsanna Ogyint6z6

V UemCnyez6 bi tts, gok:

P6nzOgyi Bizotts&g 2022° &prilis 25.

Elfogad, shozsz ks69es ava ti arany° egyszer  t6bbs6g

Magyarorsz,Cg helyi 6nkorm nyzatair61 sz616 (tovabbiakban° M6tvo) 2011o 6vi
CLXXXIX: t6 6ny 47°§ (1)=(2) bekezd6seire, wlarnint az 50.§-&ra figyelemmel.

,,47. § (1) A k6pviseld°testdlet akkor hat rozatk6pes, ha az 816sen az dnkorm nyzad
k6pviseldknek tdbb mint a fde jden van. A hat rozatk6pess6get fdyamatosan
figyelemmd keH kis6mL
(2) A ]avas/at elfegad s hoz az egyszer  t bbs get ig nyl6 javas/at eset n a
]elen lev6  nkerm ny d k pviselSk, mindsitett tdbbs( get ig( nyld javaslat eset6n
az Onkorm nyzad kepviseidk tdbb mint a fei nek igen szavazata sz ks geSo A
betdlteUen dnkorm nyzad k pvisddi hdyet a hat rozatk pess6g szempontj b#£
betdltdttnek keH tekintenL"

T, rgya , s m6dja° ny[It Q16s

M6tv. 48.§ (1)o(2) bekezd6sre figyelemmei.

A napirendi pont r6vid tarta]mao

TOP_Piusz t.2.3=21 ,,Beltereleti utak fejlesztese" projekt kereteben a F61de,Ck
belteriJlet 1045 hrsz, 188 hrsz, 307 hrsz alatt 16v6 - kivett k6zterQlet- megnevezes5
utak fejlesztese, p,Cly,Czati igeny benyQjt&sa t,CrgyQ 70/2022. (!11.23.) Kt. hat&rozat
m6dosit,Csa, az ig6nyelhet6 t,Cmogat, s 6sszege illetve a t,Cmogat,Csi k6relem
benyQjt&si hat&ridej6nek pontosit&sa miatt.

}
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F lde&k k zs g Poig&rrnester6t6m
6922 F6Ude&k Szent L. t6r 1= 62/524=092

Ikt°sz.°     o/2022.

Eao° Szab6 Zsuzsanna
El6terjeszt6s

T,Crgy: ,,TOP Plusz 1.2.3=2t ,,BeaterQUeti utak fejleszt6se"
projekt p&lyazati ig6ny benyQjt&sa t&rgyQ
70/2022. (MRS.23.) Kt. hat&rozat m6dosit&sa

F lde&k K6zs6gi Onkorm&nyzat
K6pviseUSotest Uete

F51de&k

Tiszteit K6pvise16=test let!

F lde&k  K6zs6gi  Onkorm6nyzat  p&ly&zatot  kiv&n  benyQjtani  a  TerQlet,o  6s
TelepQl6sfejleszt6si Operativ Program Plusz keret6ben ,,Belter ieti utak fejneszt6s÷"
k6dsz, ma° TOP Pnusz 1o2o3O21 cim5 p,Cly zati kiir,Cs alapj&n az Onkorm,Cnyzat
tulajdon&ban  16v6  F6ide&k  beiterQlet  1045  hrsz-  kivett  k6ztereiet-  megnevez6s5
term6szetben J6zsef Attila utca o D6zsa Gy6rgy utca 6s Achim A° utca k6z6tti- szakasza a
F6ide,Ck beiterQiet 188 hrsz alatt 16v6 -kivett k6zterQlet- megnevez6s  termeszetben Bacs6
B6ia utca - B6ke utca 6s a Kossuth Laios utca k6z6tti- szakasza illetve a F61de&k belterQlet
307 hrsz alatt 16v6- kivett k6zterQlet megnevez6s(  term6szetben Kossuth Lajos utca a o
Bats6 B61a utca bek6t6st61 a Kossuth Laios utca 53. s m alatti ingatian o k6z6tti szakasz&n
t6rt6n6  tfel jit&sokra.

o  A t&mogat6s m6rt6ke az 5sszes elsz6moihat6 k61ts6g 100%Oao
o  lg6nyeUt t, ogat, s° 50 miUmi6 Ft

=  A t, mogat6si k6relem benyejt6si hat, ride]e: 2022. 6prilis 30o

ii/

=Q
Javas o , hogy F6 de, k K6zs6gi Onkorm, nyzat a TOP P asz 1o2o3=21 ,,Be ter eti
atak fejieszt se" = az Onkorm&nyzat kiz&r6iagos tulajdon&ban i6v6 F61de&k beiterelet 1045
hrsz- kivett kSzterelet- megnevez6s5 term6szetben J6zsef Attila utca - D6zsa Gy6rgy utca 6s
Achim A. utca k6z6tti o szakasza a FSIde&k beiterQlet 188 hrsz aiatt i6v6 -kivett k6ztereleto
megnevez6s  term6szetben Bacs6 B61a utca o B6ke utca 6s a Kossuth Lajos utca k6z6ttF
szakasza illetve a F61de&k belterQlet 307 hrsz alatt i6v6- kivett k6zterelet megnevez6sL 
term6szetben Kossuth Lajos utca a - Bacs6 B6ia utca bek6t6st61 a Kossuth Lajos utca 53.
sz&m alatti ingatlan o kSzStti szakasz n tSrt6n6  tfel jit sokra p iybzatot ny jtson be az
Onkorm nyzat 100%-os t mogat sra, 50 rnilii6 forint 6sszegre, ez rt a TOP= Pi sz
1.2.3=21 ,,Beiter ileti utak fejieszt se" p&ly&zati ig6ny benyQjt&s&r61 sz616 70/2022. (iil.23.)
Kt. hat&rozat 1. sz&mQ pontj&nak m6dosit&sa szQks6ges.

Tisztelt K pvisei ° test let!

Fentiek aiapj&n k6rem a hat,Crozati javaslat elfogad&s&t.
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K VONAT

F61deak K6zs6gi Onkormanyzat K6pvisei64estOiet6nek
a 2022. marcius 23- n megtartott rendes, nyiUt Ol6s6nek ]egyz6k6nyv6b61

70t20 .(lJl.23.)Ktoh.
T rgy: TOP Plusz 1.2.3-21 ,,BelterQleti utak fejleszt6se" pro]ekt keret6ben a F61de k
belterQiet 1045 hrsz, 188 hrsz, 307 hrsz aaatt 16v6 - kivett k6zterQaet - megnevez6sO utak
fejleszt6s6re tamogat si ig6ny benyOjt sa

HATAROZAT

F61de k K6zs6gi Onkorm,Cnyzat Kepvise!6otestOtete a TOP P usz 1.2.3°21 ,,BeJter leti
utak fe]leszt se" projekt keretSben a F61deSk belter net 1045 hrsz, 188 hrsz, 307 hrsz
aiatt  8v6   kivett k6zter0 et = megnevez6sd utak fejleszt6se 6s tamogat si ig6ny
benyOjtas r61 6s pro]ekt et6k6sz[t6 tev6kenys g e!t tas ra = ajanlattev6 kivalasztasar61
sz616 el6ter]eszt6st megtargyatta 6s az alabbi hatarozatot hozza

A K6pvise 6otest et  agya orszSg Ko mSnya 9 ta  a a T©P P usz 1o2o3O21
,0Be ter@ eti utak f÷j eszt@s÷'  keret@b÷  ki A fe h vgsra tg ogat si ig@nyt ny6jt be
a F6 de k be ter8 et 1045 hrsz  188 hrsz, 507 hrsz a att  v6 = kivett k6zter@ et
megnevezSs  utak f÷jbszt s nek = beszerz6s6re az atgbbiak szerint"

T£ ogat£si intenzitis" 100 %

2. A K@pvise 6otestQ et a 2022° m,Crcius !0. napjan megkOldOtt ,,Ajanlatt teli feihiv s 
aj nlatk rSs"ore   a hatadd6ben @kezett aja" nlatok atapj9n a F6 deak be terS et 1045
hrsz, 188 hrs£, 307 hrsz a a   8v6- kivett k6zter@ et-  ÷gnevez@s  utak
f÷j eszt s nek projekt ÷ 6k sz t6 fe adatok ÷ tgs ra vonatkoz6an a Fo s
Zs sanna ev° (6726 Szeged, Veltay Imre utca 31. /2 ajt6) b zza  ÷g neff6
I 050 O00.- t + 0 % A A  azaz b utt6 1 050 000.- Ft, az ÷gy illi6-6tvenez÷  forint
6sszeg o

A K6pvisel6-testOlet felhatalmazza a polg rmesteR a megbizasi szerz6d6s megkOtSs6re,
alair s ra, a szSks6ges intSzked6sek megt6tet6reo

Feiel6s° potg&rmester
Hatarid6: azonnal

Err6   Aes t st kap"

FOlde&k k6zs g polg&rmestere
F61de&ki K6z6s Onkormanyzati Hivatai jegyz6je
F61de ki K6zOs ©nkorm nyzati Hivatal p6nzQgyi csopoAja

Kmf

Hajna  GAbor sk.
polg&rmester

Rgk6czi Edit Sko
jegyz6

kiv.hit.


