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53/2021,(ll1.30.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2020. évi beszámolójának

jóváhagyásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011 . évi
CXXVlll, töruény 46.§ (4) bekezdése alapján, a 27/2021.(1.29.) Korm. rendelettet kihirdetett
veszélyhelyzetre tekinteftel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben eljárva, a
következő döntést hozom :

A határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyom a Balassagyarmati Gazdasági Müszaki
Ellátó Szervezet 2020. évi működésére vonatkozó beszámolót.
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Beszámoló

A Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet működése

2020.évben

A szervezet felépítése, tagoltsága. feladatellátása

A szervezet feladatal és szakmai tevékenységének bemutatása

A költségvetésl szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: államháztartásról szóló
20LL. évi CXCV. törvény, államháztartásiszámvitelről szóló,4l20L3 (1.11. )Korm. rendelet, az
államháztartás végrehajtásáról szóló 368/20Ll. (Xll. 31.) Korm. rendelet valamint az
Új kormányzati funkciókról, a szakfeladatokról és a szakágazati rendről szóló 6812013. (Xl!.
29.) NGM rendelet szerinti gazdasági tevékenység.

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeinek biztosítása.

Mindazokat a gazdálkodási, karbantartási, szállítási, élelmezési feladatokat, amelyeknek
szervezeti és személyi feltételei nlncsenek me8 az önállóan működő intézményeknél, köteles
a GAMESZ ellátni.

A GAMESZ gazdasági szervezete útján biztosítja a szabályszerű, törvényes és ésszerű
gazdálkodás feltételeit, a beszámolás törvényi előírás szerinti végzését, a szervezet számvlteli
politikájában és az ügyrendben fog!altak szerint.

A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása, feladata:

A GAMESZ önálló jogi személyiségű, gazdálkodását tekintve önálló gazdálkodási jogkörrel
rendelkező költségvetési szerv. Az intézményt a Képviselő-testület á|tal határozott időre
kinevezett lgazgató vezeti. Az igazgató munkáját 1 fő gazdasági vezető segíti. A GAMESZ és a
hozzá integrált önállóan gazdálkodó kö|tségvetési szervek Együttműködési megállapodás
keretében rögzítették a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét. A megállapodás
tartalmazza:

a tervezés,
a pénzkezelés,
az előirányzat felhasználás,
a pénzel!átás,
a kötelezettségvállalás,
az utalványozás,
az analitikus nyilvántartás,
az információáramlás, - szolgáltatás,
a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői e!lenőrzés módját.



A megállapodás tartal mazza továbbá :

a működtetés, a tárgyi eszköz felújítás, a beruházás, a vagyonkezelés tekintetében
melyek azok a feladatok, amelyeket az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
összevontan, illetve melyek azok a feladatok, amelyeket az önállóan működő
költségvetési szerv elkülönítetten, önállóan lát el.

A GAMESZ-hoz integrált önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a Városi Bölcsőde, a

Központi Óvoda, a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ, a Madách lmre Városi Könyvtár. A
GAMESZ-nak, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek részjogkörű költségvetési
egysége az lskola-egészségügyi és Védőnői Szolgálat (továbbiakban Védőnői Szolgálat),
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és központ, és a Központi Konyha (továbbiakban Konyha).

A GAMESZ a három részjogkörű költségvetési egységen kívül Gazdasági részlegre, Műszaki
részlegre, Épület és területellátó csoportra és Parkfenntartatásra tagozódik.

Létszám:

A 2020. nyitó munkajogi létszáma 1].4 íő + 46 fő közfoglalkoztatott.
Szervezeti egységenként a létszám az alábbiak szerint alakult:
Gazdasági részleg:

Épület és Területellátó részleg:

Parkgondozás:
Karbantartó részleg:

Védőnői szolgálat és ifj. egészségügy:

Étkeztetés (konyha):

Családsegítő szolgálat és központ:

2020-ben a nyugdíjba vonulók száma 4 fő volt.
A védőnői szolgálatnál, (védőnő hiányában) a GYES -en ill. GYED -en lévő dolgozókat csak

megbízássaltudtuk helyettesíteni. 1fő nyugdíjas és 2 fő saját dolgozó bevonásával.

Az egyes részlegeket felelős vezetők vezetik: a Gazdasági részleg vezetője a gazdasági vezető
(aki egyben az igazgatót helyettesíti távollétében), a Műszaki részleget, az Épület és

területellátást és a Parkgondozást részlegvezető irányítja. A vezetőknek a munkaköri leírása
részletesen tartalmazza az ellátandó feladataikat és az alá-, fölérendeltséget, információk
áram lásával kapcsolatos előírásokat.

A GAMESZ Rákóczi fejedelem útja 50. szám alatti székhelyével egy épületben a Madách lmre
Városi Könyvtár és a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ működik. A többi önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részjogkörű költségvetési egységek földrajzilag
távolabb helyezkednek el.

A költségvetési szerv telephelyei:

- 2660 Balassagyarmat, Szondi u. 17. (Karbantartó csoport)
- 2660 Balassagyarmat, Madách u. 3. (VédőnőiSzolgálat)

9tő
25,5lő
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- 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125. (Család és Gyermekjóléti Szolgálat és
Rendelők)

- 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 23. (lfjúság egészségügyi Szolgálat)
- 2660 Balassagyarmat, József Attila utca 3. (Konyha)
- 2660 Balassagyarmat, Szent lmre utca 2. (Központi Műhely)
- 2660 Balassagyarmat, Nyírjesi út 8. (Háziorvosi Rendelő)
- 2660 Balassagyarmat, lpolypart út 5. (Sportcsarnok)
- 2660 Balassagyarmat, lpolypart út (Rekortán pálya)
- 2660 Balassagyarmat, Kóvári út 11. (VárosiStrandfürdő)
- 2660 Balassagyarmat, Vizy Zs. út 1. (MOL Rt. volt telephelye)
- 2660 Balassagyarmat, Vizy Zs. út 14. (Sportpálya és öltöző)
- 2660 Balassagyarmat, 1036168hrsz. Szontágh P. út 4. (Esyéb épület, udvar)
- 2660 Balassagyarmat, lpolypart út, hrsz: 3191 (Műfüves sportpálya)
- 2660 Balassagyarmat, Óváros tér 15. (Városgondnokság)
- 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út L2. (2019.03-tól Családsegítők)

Az a!ábbi ingatlanokban üzemeltetünk tála!ókonyhát:

- 2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. u.1,7, (Dózsa lskola)
- 2660 Balassagyarmat, Május 1. u. 2. (Szabó Lőrinc lskola)
- 2660 Balassagyarmat, Régimalom u.2.-a (Madách lmre Kollégium)

A kö!tségvetési szerv foglalkoztatottiaira vonatkozó fog|alkoztatási ioeviszonvok
megielölése:
Az intézmény foglalkoztatottjai alapesetben közalkalmazottak, akikre nézve a
közalkalmazottak jogállásáról szóló L992, évi XXX|ll, törvény, valamint az annak
végrehajtásáról szóló L38lL992. (X. 8.) Korm. rendelet, és a Munka Törvénykönyvéről szóló
t992. évi XXll. törvény (továbbiakban: Munka Törvénykönyve) az irányadó. Nem
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalóira a Munka Törvénykönyve
vonatkozik, egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi lV. törvény rendelkezései az irányadók.

A költségvetési szerv az Alapító Okiratban foglalt egyes feladatokat közvetlenül a
költségvetési szerv vezetőjének szakmai irányítása alatt, míg a védőnői, iskolaegészségügyi,
gyermekjóléti és családsegítő feladatokat az intézmény részjogkörű egységeként működő,
szakmailag független irányítás mellett látja el.

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek Alapító Okiratban meghatározott szociális és
oktatási feladatok ellátása tekintetében mind a szakmai irányítást, mind az előirányzat
felhasználást érintően az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek intézményvezetői
jogosultak dönteni. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a pénzügyi_
számviteli tevékenységgel, beszámolássa! kapcsoIatos feladatokat biztosítja az önállóan
működők részére.

KÖzvetlenül a GAMESZ vezetőiének szakmai irányítása alá tartozó feladatok az önáltóan
gazdálkodó költségvetési szervek pénzügyi-számviteli tevékenységének ellátása, az
épületfenntartás és korszerűsítés, óvodai és iskolai intézményi étkeztetés, munkahelyi



vendéglátás, saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása, önkormányzati intézmények ellátó,
kisegítő szolgálatai, számviteli tevékenység.

Munkajogilag és gazdaságilag a GAMESZ vezetője által irányított, de szakmailag függetIen
vezetés mellett tevékenykedik Védőnői Szolgálat, Család -és Gyermekjóléti Szolgálat és
Központ.

A szervezet 2020. évi költséevetés alakulása

Kiadások a!akulása (eFt)

2018. év
296.909

55.964

8.538

138.385
3.089

22.637
250

6.189

t8.779
3.523

13.153

547

45,I48
6.295

426 519

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulék

Szakmai anyag beszerzése
Üzemeltetési anyag beszerzése
Kommunikációs szolgáltatások
Közüzemidíjak
Bérleti és lízing díjak
karbantartás
Közvetített szo lgá ltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolg

Egyéb szolgáltatások
Belföldi kiküldetés
Előzetes ÁFA
Befizetett ÁFA
Eevéb dolosi kiadások

202O. év
393.328

62.456

8.97t
128.668

3.I77
26.831
I.2t5
5.239

20.660

9.495

23.664
327

49.107
4.375

2019.év
357.885

64.610

8.387
L38.oL7

3.236
21.805
L.240
6.2o3

L7.497

5.660

43.652
649

5t.072
5.515

550

Dologi kiadások

Beruházások
Felúiítások

282.1,49

L3.673
0

267.o52

7.L66
18.160

303.483

25.470
1.488

Felhalmozási kiadások

összes kiadás

t3.673

751.606 645,25t

26.958

752.9g6

Bérkö!tség:
2OL9. évben a bér és járulék teljesítése GAMESZ szinten 422.495 eFt, 2020. évben 455.784

eFt volt. A növekedés oka az előző évhez képest a minimálbér és garantált bérminimum
törvényi szintű kiegészítése mely az alkaImazottak jelentős %-át érintette.

A tavaszi védekezésnél intézményük 20.000 eFt-ot költött védekezéshez szükséges eszközök,
tisztítószerek beszerzésére.

Bevételek a!aku!ása (eFt)
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Támogatás államházt. belül
Szolgáltatások
Közvetített szolgá ltatás
Ellátási díjak
Ára
Egyéb működési bevétel
Tárgyi eszköz értékesítés
Pénzmaradvány
Finanszírozás

összes bevétel

2020. év

t2L208
33.536
20.377
32.816
2L.435

118

0

6.460

525.807
761..757

2018. év

93.738
49.884
t8.6t7
51.341
27,382

2

0

22.8L4
393.490
657.267

2ot'8.t2.3t.
654.598
86
L0.716
9.883
788
737

676.808
715.244

633.914
12.596
30.298
676.808

2019.év

LL7.785
41.801
20.993
48.872
26.656
306
0

L2.01,6

49L.478
759.907

Támogatások
o Munkaügyi Központ közfoglalkoztatott támogatás 4L.62! eFt
o Munkaügyi Központ nyári diákmunka támogatás: 12.691 eFt

Vagyoni helyzet alakulása (eFt)

2020.01.01
Tárgyieszközök 652.726
Készletek 637

Pénzeszközök 10.049
Követelések 6.547
Sajátos elszámolások -L26
ldőbeli elhatárolások 811
Eszközök összesen 670.643
Vagyonkezelésre átadotteszköz 673,792

Saját tőke 622.9L9
Kötelezettségek Lz.24t
ldőbeli elhatárolások 35.482
Források összesen 670,643

Eszköz változások:
o

20,4t7 eFt, mely a

a

vagyonkezelésre átadott eszközök csökkenése
2020 év| értékcsökkenés összege

térítésmentes egyéb gép átvétel 0 eFt

beruházásból aktiválás 10.766 eFt

felújításból aktiválás 0 eFt

éves értékcsökkenés 27 .L22 eFt

2ot9.t2.3I
649.682
292
5.768

3.599

730
730
660.801
694.209

602.627
22.966
35.208
660.801

o

a

a

Kötelezettség változások:
o {lelmiszer beszerzés számlái 2OL9. évi zárő

8.563.eFt 2020.évi záró 4.859 eFt



o közüzem (gáz) számlák kiegyenlítetlen 2018. év
végi zárő 3.905 eFt és ZO2O. év végi záró 2.97 4 eFt

Gazdasági terület:

A gazdasági szervezetnek kell megoldania a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a

hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással,
működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-
gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könywezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel,
az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedő feladatokat.
A költségvetési volumennél jelzett, több, mint 1 milliárd Ft könyvelése a 2018. január 1.-én
bevezetett ASP könyvelési programmal történik, biztosítva az államháztartási könyvviteli
szabályoknak megfelelő információs rendszer működtetését.
A törvényi előírásoknak megfelelően, ügyrendben szabályozott módon történik a

kötelezettség- vá l la lás, érvé nyesítés, e l lenjegyzés re n dszere.
A területen dolgozók rendelkeznek az előírt mérlegképes illetve képesített könyvelői
végzettséggel, a gazdasági vezető pedig szakirányú főiskolai és államháztartási mérlegképes
kö nyvelő végzettséggel.

Az intézmény vagyon feletti rendelkezési jogára Balassagyarmat Város Önkormányzata
Képviselő-testü letének m inden kor hatályos vagyonrendelete az irányadó.

Műszakiterület

A karbantartások, felújítások és építési jellegű beruházások előkészítése, bonyolítása a
hozzá tartozó épületeken a GAMESZ feladata.

A műszakl területen dolgozó közalkalmazottak feladata az épületekben előforduló hibák
elhárítása, karbantartási, felújítási, beruházási tevékenységek tervezése, bonyolítása.

Az önkormányzati intézmények éves felújítási terv alapján gazdálkodnak, ezekhez az

intézmények információt szolgáltatnak.

Az intézményi karbantartási, felújítási tervek a GAMESZ-né] készülnek €|, amelyek
intézményenként tartalmazzák a tervezett felújításokat.

A veszélyhelyzet ideje alatt sem állt meg a munka, ez évben alkalmunk nyílt az óvodákban
már régóta tervezett karbantartások, felújítások elvégzésére a 7 tagóvodában 5.950 eFt + áfa

karbantartási anyagköltségünk keletkezett, ami a teljes éves költség75 o/o-a.

2O2O, éves beruházás, felújítás, karbantartás:
Gazdasági Műszaki részleg
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. 2 db LED monitor, Asus laptop, számítógép beszerzés 402 eFt, továbbá Makita

kisgépek (hegesztő,csiszológép, fúrók, vágók vonallézer,kompresszor, ipari porszívó

stb) 1.834.eFt, valamint Peugeot Expert tehergépkocsi 3.140 eFt.

o karbantartási költségek : gépkocsi javítás, gázkészülék karbantartás, klíma javítás ,

felvonó j avítás,tűzoltó készü lék ka rbanta rtás, vízszerel és 1.5 19 e Ft.

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
o Mobilscenner, nyomtató, 4 db Lenovo Notebook beszerzés 556 eFt.
o karbantartási költségek gépjármű javítás 42 eFt.

Védőnők
o Pupilla|ámpa beszerzés 12 eFt
o karbantartásl költség : magzati szívhang vizsgáló javítás 15 eFt.

Konyha
o Acer Notebook, Lenovo Notebook beszerzés 228 eFt, vaIamint gázkazán, ipari

mosogatógép beszerzés 1.863 eFt.

o karbantartási költségek között gépkocsijavítás, konyhai eszköz javítás 286 eFt
Orvosok

o felvonó és gázkészülék karbantartás, vízvezeték szerelés 506 eFt
Területellátás (sportlétesítmények, köztít, zöldterület) Parkgondozás

o aljnövényzet tisztítók, gallyazók, szerszámok ( sarokcsiszoló,vésőka!apács,láncfűrész)
munkavédelmi eszközök stb 2.731 eFt.

o gépkocsi javítások( MOT 1.126.eFt), fűkasza javítás, klsgépek javítása 2.525 eFt,
medence szigetelés javítás,víz- és gáz szerelés t22 eFt.

Közfoglalkoztatás
o nem történt beszerzés.

Konvha

Főzőkonyhánk a Bajcsy u. és a Kollégium épületében készített 2020-ben 205.652 adag ételt.

2020. egy igen nehéz év volt számunkra, igyekeztük a tőlünk telhető legjobb színvonalon
megoldani.

Összefoglalva az év eseményei:

2O2O március 16-tól érvénybe lépő veszélyhelyzet (Covid19) következtében bezárt a város
összes Óvodája és iskolája. A főzőkonyhán elkészített ételt ettől a naptól, egyszer használatos
ételszállító dobozokba adagolták ki a Gamesz Központi Konyha dolgozói. Ez nagyságrendileg
napi 120 adag étel kiadagolásátjelentette. Március 26- tól beindult az idősek meleg étel
ellátása is, amit minden szombat, vasárnap és ünnepnap biztosított a konyha 2o2L. június
2l,ig. Ez további napi 80 adag étel elkészítését és kiadagolását, szállításra előkészítését
jelentette. Április 2-tól-április 8 ig a Szent Erzsébet ldősek Otthonában covid pozitív teszt
miatt az idősek meleg ebédjét (kb 180 fő) és további 80 adag levest főzött a konyha Magyar
Vöröskereszt balassagyarmati kirendeltségének részére is.



Az iskolák és óvodák tavaszi bezárása miatt a nyári táborozó gyerekek és az óvodások
létszáma is jóval magasabb volt az eddig megszokott nyári időszakhoz képest.
Az iskolák tálaló konyhái az egész nyári szünetben üzemeltek.
2OZO.LL.O2-2O2O.LL.22 -ig hétvégét is beleértve a covid hatására ismét átkerült az idősek
otthonából az ebéd elkészítése, kiadagolása, szállításra előkészítése ,A Gamesz Központi
Konyha napi 180 adag ebédet és 80 adag levest biztosított az ellátottak számára,

A Gamesz Régimalom utcai főzőkonyha erre az időszakra bezárt, és karbantartási munkákat,
tisztasági festést végeztek a konyha területén a Gamesz dolgozói.

Az iskolák tála!ó konyháiban saját munkatársaink tála!ják az ebédet, a tapasztalatokról
közvetlen visszajelzéseket kapunk tőlük.

Az óvodákban az intézmény dolgozói végzik a tálalást, így az óvodák vezetőitő! napi

kapcsolatba n ka pju k a visszajelzéseket, ta paszta latokat.

2015. szeptember óta dietetikus szakembert bíztunk meg ét!aptervezésünk felügyeletével.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és más hatóságok kiemett ellenőrzéssel
vizsgálták a rende!kezések végrehajtását.

Család- és GyermekióIéti Központ, és a CsaIád- és Gyermekjóléti Szolgálat 2020 évi
tevékenysége.

(A 2020 évi gyermekjóléti szolgóltatős feladatainak ellátásáról bővebb beszámoló készül.)

A gyermekvédelemi rendszerbe n, 2016. január 1-én bekövetkezett törvényi változások
(1997.évi XXXI. törv, valamint a L5/t998 évi NMr. 1993.évi lll.törv és az ll2OOO.évi NMr.)
következtében, a Balassagyarmat Járás székhelyén működő Család és Gyermekjóléti
Szolgálat, Család- és Gyermekjóléti Központtá alakult.

Balassagyarmat vá ros Ön kormányzata 2OL6. január l-től a GAM ESZ-hez integrálta n, két
szervezeti egységet hozott létre, Család- és Gyermekjóléti Központ és Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat.

A Csa!ád- és Gvermekióléti Központot, amely a Balassagyarmatijárás településein (29

település, 39900 fő) lát el, a szükségleteknek megfelelően, önálló és csoportos
speciálisszolgáltatásokat, programokat:

A Család- és Gyermekjóléti Központ és Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai
munkáját a szakmai vezető irányítja.

A Család- és Gyermekjóléti Központnál, a járás területén négy esetmenedzser, egy járási
jelzőrendszeri tanácsa dó,5 fő óvodai és iskolai szociális segítő dolgozott teljes
munkaidőben. A pszichológiai tanácsadás (havi 16 óra) megbízási szerződéssel működött.

Az esetmenedzserek területi elosztása:



- egy esetmenedzser: 8 település (Becske, Bercel, Csesztve, Galgoguta, Magyarnóndor,
Nógródmorcal, Szügy, Patvarc|,6375+ 40t4 (Balassagyarmqt)= 10989 fő, 85 hatósági
eljárás alatt álló gyermek.

- egy esetmenedzser: 4 település (Dejtőr, Drégelypalónk, Hont, Érsekvadkert),
69t7+4Ot4 (Bolassagyarmat|= 10931 fő, I4O hatósági eljárás alatt álló gyermek.

- e§y esetmenedzser: 8 település, (Cserhóthalóp, Cserhótsuróny, Herencsény, lliny,
Mohoro, Órhalom, Szanda, Terény| 49L3+ 4OL4 |Balassagyarmatl= 892t fő,85
hatósági e|járás alatt álló gyermek.

- egy esetmenedzser 8 település, (Csitár, Hugyag, Debercsény, lpolyszög, lpolyvece,
Patak, Szécsénke, Nógrádkövesd) 4558+40L4 (Balassagyormat)=8572fő 88 hatósági
eljárás alatt álló gyermek.

A négy esetmenedzser Balassagyarmaton is lát el gondozási feladatokat, amiket az előbb
felsorolt gondozott családok és gyermekek számai tartalmaznak.

A jelzőrendszeri tanácsadó a járás egész terü]etén látja e| a feladatát.

A Család- és Gyermekjóléti Központ hatósági ellenőrzése 2020. november 9-től megtörtént,
jegyzőkönyvet202L.január 29-én kaptunk. A Család és Gyermekjóléti Központ és a Család és
Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói mind rendelkeznek a munkakörükhöz szükséges, törvény
által meghatározott végzettséggel. Jelenleg a szociális diagnózist készítő szakemberünk
hiányzik. A Család és Gyermekjóléti Központ szakember ellátottsága a megye többijárásához
képest jó. Minden dolgozó rendelkezik az előírt végzettséggel,

A Család- é§ GvermekIóléti Központ szakmaitevékenvsége 2020 évben:

Az elmúlt évben, 3823 fő vette igénybe a család és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait
járási szinten.

Jogerős hatósági intézkedésben érintett személyek száma: 395 fő.

Ka pcsolatta rtási ü gyeletet 28 al ka lom ma a, I!;f ő vette igénybe.

kórházi szociális munka.

Készenlétitelefon az év minden napján működött, munkaidőn kívü! és ünnepnapokon.

Pszichológust 28 alka]ommal, 12ember vette igénybe.

Csoport munka, 28 alkalommal, 10 ember vette igénybe.

Óvodai iskolai szociálls segítő tevékenység: 698 alkalom, g81,tíő vette igénybe.

Nyáritábor,2xl hét volt. Egy Érsekvadkerten, a Nógrád Megyei Rendőrkapitányságga!
közösen szervezve és egy Ba!assagyarmaton.

család- és Gvermekióléti szolgálat:

A szolgálatnál dolgozó családsegítők o heti munkaidőkeretének legalább a felét kötetlen
munkaidő-beosztós keretében, terepen, családoknól látja el.

Az ellátási területünk: Ba!assagyarmat, Patvarc, lpolyszög településekre terjed ki.



A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál négy családsegítő dolgozik. A Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat feladatát a rá vonatkozó hatályos törvények és rendeletek
alapján működik.

Balassagyarmat területén mind a négy fő gondozza a családokat. Két-két fő heti 1-1
munkanapot lpolyszögön és Patvarcon dolgozott.

A Csa|ád- és Gyermekjóléti Szolgálat a törvényi rendelkezések értelmében, szervezési,
szolgáltatási és gondozási feladatokat végez, tanácsadást, információt nyújt:

A Család- és Gvermekjó!éti Szolgáltatás 2020 évitevékenvsépe Balassagvarmaton:

- 2O2O évben, összesen 335 fő gondozását végezte, ami 131 csa!ádot jelentett.
- Ezen felül 49 fő, 43családból egyszeri szolgáltatást vett igénybe.

Jelzések száma: Balassagvarmat

Egészségügyi szolgá|tató 16

o Ebből (01-ből): védőnőije|zés 12
o közoktatásiintézmény57
o Rendőrsé8 9
. Ütyészség, bíróság, pártfogói felügyelet:3
. önkormányzat,iegyző,gyámhivatal3
o ÁIlampolgár 4
o összesen :92
A ielzések 44 személvt érintettek.

A törvény által előírt 6 szakmaközi megbeszélést és az éves jelzőrendszeri tanácskozást
megtartottuk.

A pandémia idején a munkatársak segítették a közoktatási intézményeket abban, hogy az
anyagilag nehezebb helyzetben lévő családok gyerekei is részt tudjanak venni a tanulásban.
lgyekeztek felkutatni olyan támogatókat, akik segítségükre tudtak lenni ezeknek a

családoknak. Ahol nem volt a digitális oktatásra eszköz vagy tudás, a családsegítők, az

iskolákkal együttműködve, igyekeztek visszajuttatni az intézményekbe a megírt házi

fe|adatokat. A tanintézmények által elérhetetlen tanulók megkeresésében is tevékeny részt
vállaltak. Az óvodai, iskolai szociális segítők, a digitális térben tartották a kapcsolatot a

tanulókkal. Ezek kisebb csoport beszélgetések voltak, egyéni segítséget nyújtva a
gyermekeknek, pedagógusoknak, ebben a mentálisan is megterhelő időszakban.

A munkatársak vállalták, hogy telefonon segítséget nyújtanak, az azt igénylőknek,
segítőbeszélgetés formájában. Tapasztalták, hogy ilyenkor a meghallgatás, a jó sző nagyon
sokat segít.

Jellemző probléma volt munkánk során, az iskolai hiányzás, az elhanyagolás, kapcsolati
konfliktusok. Ezek száma, a járvány ideje alatt kis mértékben növekedett. Az összezártság, a

családoknál a gyermekek tanulásának megoldása is sok esetben problémát jelentett.

A Család és Gyermekjóléti Központ az elmúlt évben mobilscannert, nyomtatót és 4 laptopot
kapott 556.000 Ft értékben, ami a 2O2L évben bevezetésre kerü!ő új GYVR rendszer
m űködtetéséhez szü kséges.
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Védőnői Szolgálat működése Balassagyarmat városában

Balassagyarmat városban 9 védőnől körzet működik, ebből 5 területi védőnői, 4 pedig iskola
védőnői státusz. Je|enleg 1 állás betöltetlen, ezt a státuszt nyugdíjas védőnő látja el. 2
védőnőnk GYES-en van. A helyettesítéseket 2 kollegina végzi, saját körzetének ellátása
mellett.

Az ellátásiterület magába foglalja Balassagyarmat egész területét; Nyírjest, Homoki szőlőt,

Kóvárt, lpolyszögöt és Patvarcot.

A területi védőnők feladatainak körébe tartozik a várandósgondozás, és a gyermekek
fejlődésének nyomon követése, a fogantatás pillanatától az iskolás korba lépésig, va]amint a
nővédelem.

A várandós anyát tájékoztatják a kü|önböző időszakokban bekövetkező változásokról, a

szűrővizsgálatokról, felkészítik a szülésre, anyatejes táplálásra, a csecsem őápolásra,
gondozásra. A 9 hónap alatt a magzat és az édesanya egészségügyi állapotát is rendszeresen
ellenőrzik. (Testsúly és vérnyomásmérés, vizeletvizsgálat, magzati szívhang hallgatás,
haskörfogat mérés). Szülés után mentális és pszichés támogatást biztosítanak, segítséget
nyújtva a gyermekágyi időszakban, valamint a későbbiek során, a gyermek gondozásában,
ápolásában, táplálásában, nevelésében, az egészséges életmód kialakításában.

tjjszülött kortól 6 éves korlg, életkorhoz kötött szűrővizsgátatokat végeznek, metynek során
ellenőrzik a testi fejlettséget, a mozgás-, a beszéd-, a mentális - és szociális fejlődést,
érzékszervi és mozgásszervi eltéréseket, 2OL7 szeptemberétől új szűrési rendszer került
bevezetésre. A vizsgálatokba bevonják a szülőket is, szülői kérdőívek kitöltéséve!.
Lényegesen több é|etkorhoz kötött szűrővizsgálat lett, így szorosabb a kisgyermekek
fejlődésének nyomon követése. A vizsgálatokat követően tájékoztatják a szülőket az
eredményről, eltérés esetén tanácsokkal látják el, szükség esetén orvoshoz, szakellátáshoz
irányítják őket.

Szervezik az é]etkorhoz kötött védőoltásokat és segédkeznek, az oltások beadásánál,
valamint teljeskörű tájékoztatást nyújtanak a szabadon választható védőoltások
leh etőségeiről, fontosságá ról..

A körzetbe tartozó összes gondozottró! dokumentációt vezetnek, mely tartalmazza a
vizsgálati eredményeket, az oltásokat és az egyéni fejlődés menetét. Ezeken felül
fo|yamatosan jelentéseket küldenek a hatóságok részére.
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Önálló tanácsadásokat tartanak a várandósok és csecsemők részére, valamint aktívan részt
vesznek az orvosi tanácsadásokon.

A Covid-19 miatt, az eddig rendszeresen végzett családlátogatásokat, felváltotta a
távkonzultációs gondozás. Ez teljesen más perspektívát mutatott a védőnői munkának.
2l2}.márciusában a veszélyhelyzet kihirdetése után, az Önkormányzat úgy döntött, hogy a

védőnői munkára is kiterjeszti a ,, home office"lehetőségét. A kezdeti nehézségek leküzdése
után, egészen gördülékenyen működött az új munkarend (mind a védőnők, mind a

gondozottak részéről).

A rendszer legnagyobb nehézsége a személyes kapcsolat hiánya, amely során, a rejtett
problémákra is felszínre kerülhettek.

A védőnői munka, a vírushelyzet miatt szabályozhatóbbá vált, ugyanis a gondozottak azóta
kizá rólag előre egyeztett időpontra érkezh etnek.

Szükség esetén, a védőnők jeleznek a Gyermekjóléti Szolgálatnak, akikkel rendszeresen
együttműködnek. Ezen kívül szoros kapcsolatot tartanak a házl gyermekorvosokkal, a

szülész-nőgyógyász szakorvosokkal, óvodákkal. Probléma esetén részt vesznek
esetmegbeszéléseken, am iken kü lönböző szakemberek képviseltetik magukat.

Az 5 körzetben 2020-ban, 119 várandós került fe]vételre. Az éves születésszám 106 fő vo!t,
az összes gondozotti létszám 758fő. A születésszám évről-évről csökkenő tendenciát mutat.

A prob!émás családok és gyermekek száma sajnos egyre több. Gyakoribbá vált, a felelőtlenül
vállalt gyermek,- akik sokszor rossz szociális körülmények között é!nek-, a nevelési hibák és a
fejlődésben elmaradt gyermekek száma folyamatosan nő. Ez megnyilvánul az alábbi
intézmények létszámnövekedésében is: Reménysugár Otthon, ldegen szá|ló, Hajléktalan
szálló, melyek szintén a területi ellátás körébe tartoznak.
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parkfenntartás

2020. évben a parkfenntartási, zöldfelület-fenntartási és településtisztasági feladatok ellátását 2z iő
közfoglalkoztatott és 16 fő állandó foglalkoztatásban dolgozó végezte el. 2O2O. évben a
közfoglalkoztatottak mellett július hónapban 10 fő és augusztus hónapban 11 fő diák 6 órába
segítette a munkánkat. Az elvégzett feladatok mennyisége arányosan függ az alkalmazott
közfogla lkoztatotta k létszá mától és m unkavégzési képességü ktől.

PARKFENNTARTÁS

A parkfenntartás terület egész éves feladatainak meghatározásához Balassagyarmat Város
Önkormányzatnak 12612011.(V|.3O.) határozatban rögzített technológiákat és
Településfejlesztési, VárosüzemeItetési és Építéshatósági Osztá!y által megadott terveket vettük
figyelembe.

13



viráefe!ületek

2020. évben kiültetett növénymennyiség összesen 6000 db árvácska, 15.000 db tulipán, 7203 db
egynyári, 1956 db balkon növény és 165 kosaras muskátli került kiültetésre. A tavasz folyamán
elvégeztük az egynyári-kétnyári virágágyások tápanyagjavítását lótrágyával és speciális virágfölddel,
tőzeggel. Tavasszal a tulipánok elvirágzását követően május hónapban kezdtük el az egynyári ill.

balkon növények ültetését, majd ősszel október hónapban ezeket leváltva az kétnyári- tulipánok
ültetését. Az oszlopra kihelyezett muskátli cserepek tápoldatozása hetente történt. A virágok
öntözése szükség szerint folyamatos, így a meleg nyári napokon előfordult, hogy naponta végeztük az
öntözést.

A Palóc liget és a Civitas Fortissima tér területén az öntözés csapról történik, amelyhez folyamatosan
1 főt biztosítottunk. A gyomtalanítás, virágok tisztítása heti rendszerességgel történt. Átlagosan 6 fő
fogla lkozott a virágfelü letekkel.

Éves szinten elvégzendő feladatok viráeos felületeknél:
- Talajjavítás,
_ ültetés,
- Gyomtalanítás,
- TalajIazítás,
- Öntözés,
- Kihelyezés és beszedés,
- Tápoldatozás,öntözés,
- Vrág -hagyma tisztítás, visszavágás,
- Növényvédelem,
- Talajtakarás és nyitás (rózsa),
- Takarítás, nyesedék elszállítás.

1. Egvnvári virágfelü]etek. virágos edénvek (ládák. dézsák. ál!vánvok, oszlopok. balkoncserepek

Ültetett egvnvári faiok. faiták: Salvia farinaceae-Kék szalvia, Tagetespatula- kisvirágú büdöske,

Celosiaar.'Bikavér', Rudpeckiahirta-kúpvirág, Gazania, Begónia semperviren§, Coleus, Seneció

cinerea, Canna, Ageratum, Vinca,

l eruv' Terület nagysága /m2

Megyehőza 2oo

civitos tér 40

óvőros tér 6

Modách szobor 18

t4



Polóc líget 474

5zü9yi úti kO'rforgolom,

Víztorony pork
t7t

Csillaghőz, Jó koi sorok ?5

Kőrhőz pork SZTK 56

Hősöktere 50

összesenl 1040

í§* 
" j '
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Balkon növények: futómuskátli, jázmin, Begonia Dragon, Begonia Big, lpomea, Helicrysum, Coleus

Terület megnevezése T*til"i."gv.ag" raUj

Műkő virógvólyúk 30

Zöld virőgőllvónyok 7

Vird9oszlopok 3

Villonyoszlopok
bolkoncserepei

150

Erkélylódók 34

Dézsők 45
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2. Kétnvárl-hagvmás virágfelü!etek

Árvácska és tulipán virágfelütetek a következő területeken található:

Civitas tér, Megyeháza, Szügyi úti körforgalom, Víztorony park, Palóc liget, Virágkagylók, dézsák, SZTK
park, Csillagház, Jókai úti sarok, Hősök tere, Hunyadi sarok

Ültetett tulipán és díszh'agyma fajták: orange van Eijk, Van Eijk, Salmon Von Eijk, Golden Apeldoorn,
Spring Break, Kingsblood, Antarctica, Happy generation, Cardenal de Nice, Leen Von der Mark,
Claudia, Mariette, West point, Negritta, Hot pans, Alliurn gigantenum

§'
tt

I
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3. Évelő és rózsa felületek

A START kistérségi Mintaprogram keretében előállított évelő növényeket folyamatosan
ültetjük ki pótlásként a közterületekre évelőágyásokba.

Terület Terület nagysága /m2

Hősök tere (évelő) ó0

Modóch liget 100

Elkerülő úti körfor9olom(évelő) 25o

Bornq ABc előtti virőgőgyás 6

Buszpólyoudvor (rózso) 15

Mikszóth úti kcirforgolom (rózso) 80

Hunyodi pork 15

Jókoi úti sorok (évelő) 10

Kóvóri út molom előtti őgyős 82

Mindszenti tér 10

Vosúti körf or9olo n (évelő) 20

összesen: 648

Fák

il;
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Fe n nta rtás

A fametszésünk ütemezését több tényező határozza meg. Fák ültetésénél elvégezzük a korona
kialakítását. Általában a technológia szerint a fák és a cserjék ápoló - fenntartó metszési munkákat a

nyugalmi időszakra a lombhullást követően fagymentes időben januártól-március végéig (- 5 c felett)
időzÍtjük. Nyári időszakban végezzük a zöld mesztéseket és a fákról a száraz ágak eltávolítását, mivel
ilyenkor jobban észervehetők.

A vihar károk után átvizsgáljuk a nagyobb zöldterületeket, központi utcákat az esetleges károk
elhárítása miatt.

1
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A metszések további nagyobb részét az önkormányzat által megrendelt munka teszi ki, amely a város,
Nyírjes és az intézmények területére vonatkoznak. Ugyanakkor a bejelentett sürgős balesetveszélyes
munkákat rögtön el kell végeznünk. Az ürszelvénybe belógó és a közlekedési táblákat takaró ágak

eltávo|ítása folyamatos. A diákok több utcában segítséget nyújtottak nyáron a fák törzstisztításában
ill. sarjainak eltávolításában.

A fakivágás is folymatos feladat, ami megrendelés alapján történik.
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Megtörtént a Plaóc ligetben a Platánfasor műszeres vizsgálata, amely szerint a korhadások nagysága
jelentősen nem változott.

2020,- ban összesen 56 db fa került kivágásra.

Rende!kezésre álló eszközök:

Megnevezés Dorobszóm

Stih l benzínes motorf űrszgép 7

Stíhl mogo ssógl őgnyeső 2

Folytattuk az elmúlt években kivágásra került fák pótlását. tdén 312 db fát vásároltunk és
deponáltunk le e kertészeti telephelyen, melyek kiültetésére a napokban kerül sor.

Elültetett fa fajok és fajták: Prunus cerasifera 'Nigra'-vérszilva, Catalpa bignoides 'Nana'-gömb
szivarfa, Pyrus calleryana 'Chanticleer'-díszkörte, Fraxinus ornus 'Mecsek'-gömb kőris, Acer pl.

Globosum'-gömb juhar, Acer campester 'Nanum'-gömb mezei juhar, Crataegus x l. 'Paul's Scarlet-
díszgalagonya, Tilia cordata' Grennspire'-kislevelű hárs, Koelreuteria paniculata-csörgőfa, Robinia
pseudoacacia'U m bracuIifera'-göm b akác, Malus'Royalty'- d ísza lma.

BeÜltetett terÜletek: Ady út, Rákóczi f. útja, Bem J. utca, Kandó K. utca, dr. Magyar pál utca,
Batthyány Út, Nyírjesi Út, KÓvári Út, Blázsik K. utc, Vörösmarty utca és lakótelepek zöldterületei,
pótlások.
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A civitas téren a fák tányérjának gyomtalanítása két hetente, az öntözésük nyári melegben
heti három alkalommal történik. A nyári melegben a városba kiültetett fák öntözését heti
egy alkalommal végeztük. A fák tányérozás nyáron két alkalommaI történik.

sorfák, parkfák fenntartásánál éves szinten elvégzendő feladatok:
- Ültetés, tányérozás
- Tányérokgyomtalanítása
- öntözés
- Fák metszése (utak-, járdák űrszelvényében, egészségügyi, ifjító, alakító)

folyamatosan, illetve egyedi megrendelés szerint
- Fakivágás, egyedi megrendelés alapján
- sebkezelés
- Karózás
- Takarítás
- Nyesedék elszállítás

sövénv, cserie fenntartás

A város területén található sövények hajtásainak nyírása általában évi két alkalommal történik, de

2020. évben a koraijó idő beköszöntése és a tavaszi bő csapadék miatt 3 alkalommal végeztük.

Cserje ifjító metszéseket több helyen végzünk a város területén körforgásban kétévente: Thököly,

Benczúr Gy., Mikszáth utcában, Kecsek ligettöltés oldal is, Achim játszótér, Rákóczi f útja, Dózsa
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játszó, Madách liget, Hősök tere, játszóterek. Új sövényt a Kossuth utcába telepítettünk.

keletkezett zöldnyesedék jelentős volt. Az előző év során kiültetett növények öntézése folyamatos.

RendeIkezésre álló eszközök:

Megnevezés dorobszóm

Stih l benz ines.sövénynyíró ?

Stihl benzines sövényvógó 2

Akkumu lótoros sövénynyíró 1

cseriék fen ntartásána l éves szi nten elvégzendő feladatok:
- Tavaszitalajlazítás
- Metszés
_ Gyomtalanítás
- Nyáritalajlazítás
- Tápanyagutánpótlás
- ültetés
- öntözés
- Növényvédelem
- Nyesedék elszállítás

sövénv fenntartási fe!adatai ;

- Sövények metszése
- Nyesedék gyűjtés és szállítás
- Tavaszitalajlazítás
_ Gyomtalanítás

Sövénvek metszésl (10000 fm.l területek:

1. Mikszáth K. u.

2. Sparjátszótér
3. Madách ligeti |akótelep
4. Móricz Zs. lakótelep
5. Szontágh P. végig + Kórház parkoló
6. Arany J. lakótelep
7. Achim A. lakótelep
8. Dózsa Gy. lakótelep
9. Hunyadi utcai lakótelep
10. Katona temető
11. gajcsy-Zs. u.
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tZ,Beczúr Gy.u.
13. Ra!óc liget

14. Kecske liget
15. Köztársaság tér
1ó. nákóczi u.

17. tvtájus r. u.

18.Víztorony park (Szügyi u.)

19.ndy u.

20.Kossuth út

21.1polyjáró út

Gvepfel ü let fen ntartása

A fontossági sorrendet a fűmagasság határozta meg, ill. elsőbbséget élveznek a központi területek és
a lakótelepek. Természetesen a fűnyírás mennyiségét meghatározza a közmunka keretében
foglalkoztatottak száma és teljesítménye és azidőjárás.

A gyepfelület fenntartásnál a munkánk 80 %-át a fűnyírás teszi ki.

A gyepfelületek fenntartása területileg két részre bomlott az intenzív területek ahol virágágyások ill. a

játszóterek vannak a parkfenntartáshoz, a többi nagyobb összefüggő területek a zöldfelület
kezeléshez tartoznak. A GAMESZ által fenntarttandó terület nagysága kb. 76 ha.

Az intenzív terület nagysága kb. 8 ha, melynek fűnyírása éves szinten 5-7-Lzalkalom.

A fontossági sorrendet a fűmagasság határozta meg, ill. elsőbbséget élveznek a központi területek és

a lakótelepek. Természetesen a fűnyírás mennyiségét meghatározza a közmunka keretében

foglalkoztatottak száma és teljesítménye és azidőjárás.

2O2O. évi intenzív gyepfe!ületek

civitos Fortissimo tár

Köztársasőg tér

Bojcsy-Zs. út

Polóc líget bej<írot
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Terület megnevezése

Terület
mennyisége

(m2)

6yokorisá9
szómo

2?95 t2

?016 í2

600 5

1000 7



Hősőktere 4390 5

Hunyadi-Rákóczi-Mi kszóth korf or9olom ó100 7

Víztorony park 5400 5

Kórhőz porkoló SZTK pork 57oo 7

Csillaghőz 1000 7

Hunyodi /Boltik sorok 500 7

Szerb utcoi jótszó,Spor dühön9ő környéke 2720 7

Spor jótszó*virágőgy ?50o 7

Dózso lakótelep jőtszó 83ó0 7

Achim jótszó 3920 7

Szontogh P, úti jótszó 4760 7

Móriczzs, úti jőtszó 2200 7

Modóch liget játszó+ Ady sorok+ Kóvári út felöli
része a virágógyok körül

10000 7

Kecskeliget jőtszó+ o pork bejóroto 5000 7

Mójus 1 útijdtszó 847o 7

Nyírjes úti jótszó 349o 7

Béri B. jótszó 1500 6

Honti rjti jótszó 1000 6

Bíró J, úti jótszó 1000 6

összesen 83921

Széchenyi út sorok

Palőc liget
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Tovóbbi zöldf elületek:

Terület megnevezése Terület
mennyisé9e

(m2)

€yokorisá9
szóma

1. kotegório

Rókóczi út 25oo 6

500 6

39850 4



Kecske liget 8800 6

Művelődési központ 8100 5

Buszpólyoudvor terü lete 6500 4

Kóvóri út 12000 5

Kossuth-Lainn in9an-Sziigyi u. 8400 4

Mójus 1. u 7ooo 4

Mikszdth út t665 6

összesen: 95315

Modóch ligeti lakót elep 23034 5

Mőricz Zs. lakótelep 9100 5

Hunyodi utcai lakófelep 17600 5

Arony J. lokótelep 5090 5

Szontogh P. u lokótalep L240 5

veras pné. ut 3200 3

Hunyodi-Thököly-Boltik utcdk 27oo 3

potvarci út* Dr utcdk sínek mellett 5000 4

Műfüves pólya előfti terület és a görkorcsolyo

pólyo, uszodo
4000 5

összesenl 68964

Árpdd u. Móricz Zs. u. között 867,87L,879 hrsz 3ó400 ?

szobó L. Ált.rsk mögött 20000 3

vőroserdő szélein 33744 3

kotono temető 55490 4

Ipolypart út 1040 3

Vór u.-Bóstyo u. között 1800 3

9zügyi u pork 24o80 5

Horvóth E . Pork 30250 3
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Fdy A. út L0440 3

Komionporko ló(El kerü lő út) 7080 3

Springo dombi fósítós t?25o 3

Vizy Zs. u.-Arodi u. és közötte 8515 2

Kondor E. 600 2

Ády E. u. ó000 5

Ady eleje, Kis Arodi, Benczúr eleje 3870 3

Hétvezér u, 4800 3

Nyírjes földutok mellett, triotlon útvonolo 5000 1

Benczúr Gy. másikf ele 7680 3

Felsőmolom út LL7o 1

Kóvőr 15ó0 2

Ipori pork 28L25 4

Arodi út vége,vasút mellett Kotono temető
mö9ött

27oo 1

Nyírjesi út 8510 3

Vőr/ Tpolyport sorok 2000 3

Ipolyport/Ipoly sorok tzoo 3

Nyírjesi üdülő 5850 6

Ifjúsóg úti óltolónos iskolo területe 70oo 1

Nódor úti pork 2250 2

összesenl 33l+4O4

4. kotegónio

Troktorrol koszólondó nogyobb összefüggő területek

3t54/2 hrsz (Vosnogyker mögött) 5,8 ho

3195 hrsz. (Ipolyport út-elkerülő út közötti
terület) 0,343ó ho

Ot54/t5 hrsz.(Ipolyport út- elkerülő tít közötti
szokosz) 0,2008 ho

Ot54/t9 hrsz. (Ipolyport rít- elkerülő út közötti
szokosz) 0,4t64 ha
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3I9?/? hrsz. (Ipolyport út- elkerülő út közötti
szokosz)

7,5509 ha

350/3 hrsz. (Ipolyport út- elkerülő út közötti
szokasz)

2,394Ihq

064/L0 hrsz. (5zü9yi út mellett) ?ha

Osszesen: 18 ho

Gvepfelü letek fen ntartási mu nkái :

- Tavaszi gyep szellőztetés
- Műtrágyázás
- Fűnyírási munkák
- Kaszálék syűjtés
- Lomb gereblyézés
- Nyesedék elszállítás

Rendelkezésre ál!ó eszközök:

Megnevezés dorobszóm

Bronson K78 troktor 1

Önjóró kistroktor (Antonio Cgrraro 2

db, Mokitq PTM 1200 2 db, Viking 1

db, John deer L db, Cupcodet 1 db)
7

domilos fűkasza 20

tologotós motoros fűnyírő 1

Mivel a közfoglalkoztatottak száma minimálisra lecsökkent, ezért a fűnyesedék összeszedésénél a

kézi munkaerőt géppel kell helyettesítenünk. Sok helyen az apróra vágott kaszálékot a területen

hagytuk zöld trágyaként.
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Játszóterek üzemeltetési mu nkálatai :

Fűnyírás folyamatos általában 7 alkalom
ÜtéscsiIlapító homok lazítása szükség szerint
Játszótéri eszközök, padok karbantartása, szükség szerinti javítása egyedi
megrendelés alapján
J átszóterek rendszeres taka rítása, h u l ladékgyűjtők ü rítése
Fe|újítási munkák
Játszótér tereprendezési mu kálatai külön megrendelés alapján
napi takarítás, homokozó átgereblyézése

A játszótereken lévő játszóeszközök cseréjét az önkormányzat utasítása és külön megrendelése
szerint végezzük.

KÖztisztaság területén a takarítást folyamatosan biztosítottuk a rendelkezésünkre álló
közfoglalkoztatottak létszámától függően. A Bíróságtól a buszpályaudvarig bevezettük a hétvégi
takarítást. A város területéről GAMESZ által összegyűjtött hulladék mennyisége 2020. évben jez.goo
li,ter. A start Kistérségi Mintaprogram keretében összesen ;125 m3i illegálisan lerakott hulladékot
szedtünk össze, melyet a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. szállított el. A piac és a
hozzá tartozó parkoló területének folyamatos takarítását 1 fő állandó dolgozónk végezte.

A START program keretében a szelektív szigetek mellett felgyülemlett hulladékot folyamatosan
összetakarítottuk és elszállítottuk. A Fáy úti ideiglenes zöld hulladék lerakó területe átdolgozásra
került. A kommunális hulladékot a zöld nyesedékek közül kiválogattuk és elszállítottuk. Jelentős
tereprendezési munkák révén a terület rendezettebbé vált.
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köztisztasáei felad atok:

- tltszegélyek, járdák, közterületek rendszeres takarítása, a rende|kezésre álló
létszámnak megfelelően a - forgalmasabb, kiemelt területek előtérbe
helyezésével- az Önkormányzat elrendelése alapján.

- Szelektív gyűjtőszigetek heti rendszerességű takarítása (pénteki napon),
- titpadka és járda gyomtalanít ása az elsődleges területeken éves szinten kétszer,
- Kommunális és illegális hulladék elszállítását a Városüzemeletetési Nonprofit Kft.

végzi,
- Zöld hulladék elszállítás Fáy A. utcai lerakóba a város területéről a saját

gépparkunkkal végezzük,

lpari park területének takarítása, fűnyírása, és egyéb fenntartási munkálatai szintén
hozzánk tartoznak.
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Takarítást, kommunális hulladék gyűjtését, lombsöprést, hulladéktárolók ürítését, buszmegállók
tisztítását az alábbi területeken végezzük:

Munkoterület Gyokorisó9o

civitos Fortissimo tér,
Bojcsy út,Hősöktere,

Nopi tokorítós

Palóc liget Nopi tokorítós

Rókóczi u. (Művelódési

Központ - Szociólis
Otthon)

Nopi tokorítós

Rókóczi u. (Nogytemplom
- Művelődési Központ)

Nopí tokorítós

Rókóczí u. (Bírósó9tól),

Kóvóri u. Modóch líget
Nopi tokorítós

Móricz Zsigmond
lakóIelep, SZTK pork,

Jókqi úti lktp, Arony J.
úti lktp., Szontógh út,

Szontógh játsző,
Csillagház pork, Achim

jótsző,

Nopi tokorítós

Dózsq u., Dózso
jótszó,Boltik u., Thököly

Nopi tokorítós
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u., Hunyodi u

Míkszóth u., Árpód u.,

Ipolyjóró út
Nopi tokorítds

Mójus 1. u., Szügyi úti
csomópont, Mdrtírok u.,

Nyírjesi u.

Nopi tokorítós

Kossuth u., Leinlngen u., Nopi tokcrrítós

óvóros tér, szerb
jőtszó, rpoly utco

Nopi tokorítds

Hétvezér u., Kecske
liget,

Hetí 3 olkolom

Potvorci u., Temető u.,

VizyZs. u., Bqltik út
Heti 2 olkolom

Teleki u., Luther u., Deók
u., Szent Imre u.lózsef

A. u.,

Heti ? olkolom

Ipolyport út Heti ? olkolom

Bíró J. útijótszó, Honti
úti jótszó, Béri B. jútszó Heti 2 olkolom

Nódor út, Régimolom út,
Bercsényt út, Modóch
utcq, Szqbó L. utcq,

Zichy utca

Heti 1olkolom

Veres P. u., Heti 1 olkolom

Szü9yi út,Főy út,
Horvóth E. út

Hetí 1olkolom

Ady út Heti 1alkalom

Dr. utcók fő útvonqlo és

oz ott lévő jőtsző
Heti t olkolom

Komionporkoló Hett t olkolom

Ipori pork Heti I olkolom

Árpád úti pork és

Semmelweís út ill. zöld
Heti L olkolom
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A padka és út takarítási feladataink elvégzését a BRANSoN K78 traktorunk ToNÁR 1600 típusú seprű
adapter segítségével végezzü k.

Az Önkormányzat helyi közút forgalmi rendjének megváltoztatásairól szóló határozatainak a 202O-as
évben is eleget tettünk. llyen volt például a Kodály Zoltán utca egyirányúsítása, a Taxi állomás
áthelyezése a Rákóczi úton, a Hunyadi utca-Baltik Frigyes utca kereszteződés új forgalmi rend
táblázása, a Honti utcában 3 db sebességcsökkentő elem (,,fekvőrendőt''| telepítése, a
sportcsarnoknál és a ,,Vasudvar" mögött mozgáskorlátozott parkoló kialakítása. Továbbá számos
kresz táblát cseréltünk ki. (15 db Elsőbbségadás kötelező tábla, 2 db Álljl Elsőbbségadás kötelező
tábla, Megállni tilos tábla 3 db, 1 db Egyirányú utca tábla, 3 db parkoló tábla, 14 kiegészítő tábla)

Balassagyarmat, 2O2!. má rcius 01.

Gaál Dénes
igazgató
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