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BALA SSÁ G Y ARM AT YÁnOS Ö N XO aU AUYZAT A
poteÁnursrERÉtvEr

88/2020.(V1.04.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki ElIátó Szervezet 2019. évi beszámolójának

jóváhagyásáróI

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes töruények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVlll, törvény 46.§ (4) bekezdése alapján, a 40/2020.(ll1.11.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben eljárva, a
következő döntést hozom:

A határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyom a Balassagyarmati Gazdasági Múszaki
Ellátó Szervezet 2019. évi múködésére vonatkozó beszámolót.
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Beszámoló

A Balassagyarmati Gazdaságl Műszaki §llátó $zervezet működóse

2019.évben

A sze rvez et fe lép ítés*. tagpitqá,.xp. f e ladatq! l átása

A srervezet feladatai és saakmai tevékenysógének bemutatása

A költsógvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: államháztartásról szóló
20].]-, évi CXCV. törvény, állaniháztartásiszámvitelrőlszóló, 4/Zaffi (l,}.1, }Korm. rendelet, az
államháztartás végrehajtásáról §zóló 368/2011, iXll. 31,} Korm, rendelet valamint az
Új kormányzati funlsciókról, a szakfeladatokról és a szakágazati rendről szóló 68l2a13, {Xll,
29,} N6M rendelet szerinti gazdasági tevékenység,

A ktiltségvetési srerv alaptevékenysége:
Az intézményi gardálkodás szervezeti feltételeinek biztosítása"

Mindazokat a gazdálkodási, karbantartási, srállítási, élelrnezési feladatokat, amelyeknek
szervezeti és sz*mÓ|yi feltételei nincsenek me8 az örrállóan működő irrtézrnónyeknél, köteles
a GAM[5Z ellátni.

A 6AMr5Z gazdasági szervezete útján biztosítja a szaliályszerű, törvényes ós ésszerű
gazdálkodás feltételeit, a be§zánrolás tőrvényi elöírás szerinti végzését, a §zervezet szánrviteli
politikájában és az ügyrendben foglaltak szerint.

A költségv*tési szerv gazdálkodási besorolása, feladatal

A GAMÉ5Z önálló jogi személyiségű, gazdálkodását tekintve önálló gazdálkoeiási jogkörrel
rendelkező költségvetési szerv, Az intézményt a Kópviselő-testület á|tal határozott időre
l<inevezett igszgató vez€ti.,Az igazgató munkáját J" fő gazdasági vezető segíti. A GAMÉSZ és a
hozzá irrtegrált önáflÓarr gazdálkodó költségvetési szervek [gyüttműkődósi megállapodás
keretéberr rögzítettók a munkamegosztás és a feielősségvállalás rencl.iét, A megállapodds
tartalmazza:

a tervezós,
a pérrzkezelés,
az előirányzat felhaszrrálás,
a pénaellátás,
a kötelezettségvá llalás,
aa utalványozás,
az analitikr_rs nyilvántartás,
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az információáramlás, - szolgáltatás,

a folyanratba épített, előzetes ós utólagos vez§tőiellenőrzés nródját,

A megállapodás tartalmazza továbbá :

a működtetés, a tárgyi esrl<őz felújítás, a berulrázá§, a va§yonkez*lés tekintetében
melyek azok a feladatok, amelyeket az önállóarr gazdálkodó költségvetási szerv
összevontatr, illetve melyek azok a feladatok, ame|yeket az önállóan működő
költségv*tési §zerv elkülönítetten, önállóan l;it e},

A GAM§§Z-hoz integrált önállóan gazelálkodó köítségvetósi szervek a Várasi Bölcsőde, a

KÖzponti ÓvorJa, a Mikszát}r l(álmán Művslőilési Központ, a Madách lmre Városi Könyvtár, A
6AMESZ-nak, mint önállóan gazdálkodó költségvetési seervnek rószjclgkörű költségvetési
egysége az lsl<ola-egészsógiigyi és Védőnői §tclgálat (továbbiaklran Vódőrrői 5zolgálat),
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és kö;pont, és a Központi Konyha (továbbiakban l(onyha},
A GAMrSZ a három résrjogkórű költségvetési egységen kívül §ardasági részlegre, Műszaki
rószlegre, Épület és területellátó csoportra és Parkfe nntartatásra tagozódik.

létszám:
A 2019, nyitó munkajogi létszáma ]"].2,5 fő + 49 fő köz{oglalkoztatott,
Szervezeti egységenkérrt a létszám az alábbiak sze rint alakult:
Gazdasági részleg:

Épület és Területellátó részleg:

Parkgondnzás:

Karbantartó részleg:

Étkeztetés {konyha):
Családse6ítő szolgálat ás közporrt:

Véclőnői szolgálat és ifj. egészsógügy: 10 fő

§íő
27 fő

t] Tö

9fő

36,5 fő
15 fő

20]"9-ben a nyugdí.iba vonulók száma 5 fő volt,
A václőnői szolgálatnál, {véclőnő hiányában) a GYI§ -en ill, 6y[D -en lévő dnlgozókat csak
megbízással tudtul< helyettesíteni, 1 fő nyugdrjas és 2 fő saját dolgozó bevonásával.

Az egyes részlegeket felelős vezetők vezetik: a Gazdasági részleg v§?€tőj€ a gazdasági vezetó
(aki egyben az igazgatót helyettesíti távollétóben), a Műszal<i részleget, az Épület és
területellátást és a Parkgondozást részí*gvezető irányítja, A vezetőknek a nrunkaköri lsírása
részletesen tartalmazza az ellátandó felaclataikat és az alá-, fölérertdeltséget, információk
áramlásával kapcsoIatos előirások*t.

A GAM§SZ Rákóczi fejedelem útja 5ü. szánr alatti székhelyével egy ópületlren a Madách lnrre
Városi Könyvtár és a Mikszáth Kálrnán Művelőclési Közporrt működik, A több, örrállóan
ga*eJálltodÓ költsé6veié§i §efirv, valnnint a részjogkörű költsógvetó§i egysógek földrajzilag
távola[:b helyozkednek el,



A költségvetési szerv tel*phelye i:

- 2660 Balassagyarmat, §zondi u. 17. {Karbantartó csopart}
- 266ü Balassagyarmat, Madách u, 3. (Védőnői5zolgáiat)
- ?660 Balassagyarmat, Rákóczi fej*delenr út t25. (Család és 6yermekjóléti Szclgálat és

Rendelők)
- 2660 Balassagyarmat, Rákócai fejedelem út 23. (lfjúság egészségügyi 5zolgálat)
- 2660 Balassagyarnrat, Jólsef Attila utca 3, (Korryha}

- 2660 Balassagyarmat" Szent lmre utca 2. {Központi Műhely)
" 2660 Balassagyarmat, Nyírjesi út B. {Háziorvosi Rendelő)
" 2660 Balassagyarrrrat, lpolypart út §. {§pOítc§arnOk)- 266CI Balassagyarmat, lpolypart út (Rekortán pálya)
- 2660 Balassagyarniat, Kóvári út ].]". (Városi Strandfürdő)
- 266ü Balassagyarmat, Viuy Zs. út ],, iMOL Rt, volt telephelye}
- 2660 Balassagyarmat, Vizy Zs, út 1,4. (§portpálya és őltöző}
- ?66ü Balassagyarmat, 1CI36/6B hrsz.Szontágh P. út 4. (Egyób ópület, udvar)
- 2660 Balassagyarmat, lpCIlypart út, hrsz: 3].9]. (Műfüves sportpálya}
- 2660 B*lassagyarmat, Óváros tér ].5. (Városgondnokság}
- 2§60 Balassagyarnrat, Rákóczi írt 12, {2019.03-tól Családsegítők}

Ae alábbi ingatlanokban üeemeltetünk tálalókonyhát:

- 2660 Balassagyarmat, Dóz§a 6y" u,17, {Dózsa lsko|a)
- 2660 Balassagyarmat, Május ]". u. 2. {Szabó Lőrinc lskola}
- 266ű Balassagyarnrat, Régimalom u. 2,-4 {Madách lmre Kollógium)

A költséeve.t§si szerv , foglalkozt?tql_tj?irq }/QIatkozó .í§glalkortatási iogviszonvg"k
me,gieltil§se:
Az intézmény foglalkoztatottjai alape setbe n közalkalnrazottak, akikr-e nézve a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 199;, évi XXXIll, törvóny, valamint az annal<
végrehajtásáról szóló 138/1S9?, {X. e.) Korrrr" rendelet, é* a Murika Törvárrykönyvéről szóló
1992, évi XXll, törvóny {továbbiakban: Munka íörvénykönyvei az irányadó, Nem
kÖzalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalóira a Munka Tórvénykönyve
vonatkoeik, egyéb foglalkoztatásra irányr"rló jogviszonyra a Polgári Törvénykőnyvről szóló
1959. évi IV, törvény rerrdelkezései az irányadók,

A kÖltségvetési §zerv az Alapító Okiratban foglalt eí{ye§ feladatokat közvetlerrül a
kóltségvetési szerv vezetőjének szakmai irányítása alatt, mís a véclőnői, isko|aegószsógügyi,
gyermekjóléti és családsegítő feladatoknt az intóznrérry részjogkörű egységeként működő,
szakmailag fűggetlen irónyítás mellett látja el.

Az Ónállóan gazdálkodó költségvetési szervek Alapító Okiratban meghatározott .szociális és
oktatási feladatok ellátása tekintetóben mind a szakmai irányítást, mirrd az elöirárryzat
felhasználást érintően az önállúan gazdálkodó költségvetési szervek intézményvezetői
jogosultak döriteni. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetósi §reív a pénzügyi-
számviteli tevékenysÉggel, beszámolással kapcsolatcg feladatokat bizt§sítja az önállóan
működők részére.
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Közvetlenül a 6AM§§Z veretőjének szakmai irányítása alá tartozó feladatok az öná|lóan

6azdálkodó költsógvetósi szervek pánzűgyi-számviteli tevékenyságének ellátása, az
ÓpÜletferrntartás Ós karszerűsítés, óvodai és ilkalai intózményi étkeztetós, munkahelyi
vencléglátás, saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása, önkormónyzati intézrnónyek ellátó,
kisegítő szolgálatai, számviteli tevékenysdg,

Munkajogilag és gazdaságilag a 6AM§§Z vazotőj€ által irányított, de szakmailag függatlen
veuetÓ§ mellett tevél<enykertik Védőnői §rolgálat, Család -és Gyermekjólóti §zolgálai és
KöZpOnt.

A szervqzet 2CI19. óvi költsáevetés alal§ulii§a

Kiadások alakulása {eFt)
2018. óv

2§6.§O§

§5.9§4

8.538
].3s,385

3.089

2v.637

?50
6,189

18.779

3.523

13,153

547

45, j"48

6,295
figvébdoloqí..kiacjii§*ok_*___.' ,..,.._ 176 ,,"_"__"__U
Dologi kiadások 24ü"1.54 267,a§2 303.483

Szernélyi juttatások
Munkaadót terhető járuldk

Sza kntai a nyag beszerzóse
Üre meltetési anyag lrelze rzése
Komm uni l<ációs szoIgá ltatások
Közürerni díjak
Bérleti és lízing díjak
ka rba nta rtÁ s

Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet se6ítő szolg 4,889

2ü17, óv
?'a5.274

4s.474

4,131"

133.417

2,871,

21,271,

321,

4,45I
L4.4s9

20].9.év

3§7.88§
64,610

8.387
138,0].7

3,236

21.80§

1,240

6.2CI3

17.497

5"660

43,652

649
y,a72
5.515

§gyÉb szolgáltatások
Belföldi kiküldetés
Ilőzetes ÁFA
Befizetett ÁFA

Betulrázásol<

Felriiításr:k

8,464
651.

40,254
4,799

].2. ].11 / .-t§t)

:l8.].6CI4,81o
25.47a

]".488
Felhalmozási kiadások

összes kiadás

3.6.920

,a7.s27.

3§.326

64§.25r

2§,958

7§1,936

Bérköltség:
2019, Óvben a bér és járr_rlók tellesítése §AM[5Z szirrten 352.B73 eFt, 20],9, évberr 422,4g4
eFt volt. A rrövekedós oka az előző évhel kópest a mininrálbér ós garantált bérminimr_rnt
tÖrvériyi szitrtű kiegászítóse mely az alkalmazottak jelentős %-át órintette, §
kóafoglalkoztatási támogatás ernelkedése L3,Z12 eFt-al, anri a létszdmenrelkedés 20J.9.
szePtemberi plr"rszjuttatás a közfogíall<oztatottaknak, diákmunka támogat§s nóve kedése
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5.289 ett illetve 2018. évberr Balassagyarrr-tat Város Önkormányzata támo5atta a szakképrett
dolgozók foglalkoztatását 9,599Ft -al

Bevót€lek alakulása {eFt}

Támogatás állanházt, belű l

§zolgáltatások
Közvptített szolgá|tatás

Hllátási díjak

Ára
Egyéb működési bevótel
T ár gyi eszköz értékesítÉs
Pénzmaradvány
Fina nszírozás

összes bevétel

§szköz változások:
a

21,,035 eFt, mely a

t

Támogatások
r Munkaügyi Kózpont közfoglalkoztatott támogatás 53,§3§ eFt
r Munkaügyi Központ nyári diákmunka tátnogatás: 11.046 eFt

Vagyoni helyzet alakulása {eFt)
2017.01.01

Tárgyi eszközök 6L3.377
Készletek tZB
Pénzeszközök 22.417
Követelések 2373
Sajátos elszámolások -31"9

ldőbelielhatárolások 475
§szközök ös;zesen 638.4§t
Vagyonkezelésreőtadotteszköz 740.85ű

Saját tőke 590,506
Kőtelezettségek 2a.2ő3
ldőbeli elhatárolások 27.682
Források összesen ö38.4§1

2ü17. év
80,055

33.975

13,209

52,395

25.293
37

3.510
3,190

31"8,973

530.637

2018. év
93,738

49.BB4

18,617

57"34I
27,382
Z

0

22,8L4
3§3.490
65?.2§7

2018.12.31.
654,598

B6

].0.7].6

3.883
7B8

737

67§.808
715.344

§33,914-

12.596
30,298
676.808

2019.év
1"t7,785

41.801

20,993

48,872
26,656

306
0

].2.016

49t,478
7§§,9a7

2019.12.31
649.6&?"

2q2
5.768

3,59§
730

73ű
660.801
694.2a9

6a2.627

27,966
35.20B
660.801

a

t

a

vagyonkezelésre ótadott eszközók csökkenése
2019 évl értékcsökkenés összege

térítésmentes egyéb gép átvétel 0 eFt
beruházásltól aktiválás 20.661^ eFt
felújításból aktiválás 1.]_72 eFt

éves értókcsökkenós 26.749 eFt
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Kötelezettség vá ltozásck :

élelmiszer beszer;ós szánrlái 2018" évi záró
6.8S9.eFt 20].9,évi záró B.563 eFt

r közürem igáz) számlák kiegyenlítetlen 2018. óv
végi záró 2.21]" eFt és ZCI]"9. év végi záró 3,905 e Ft

Gazdasági_ terü let:

A gazdasági saervezetnek kell megoldania a terveeóssel, az elöirányzat-felhaszndlással, a

hatáskörébe tartazó előirányzat-nródosítással, az r!zenr*ltetéssel, fenntartással,
műkörltetéssel, berr"rhárdssal, a vagyon használatával, hasznosításával, a munka*rő-
gaz"dálkr:dással, a készpénzkezeléssel, a kőnyvvezetóssel ós a beszárrrolási kötelezettsdggel,
az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjeclő feladatokat.
A költségvetési vglumennál jelzett, tóbb, nrirrt 1 rrrilliárd Ft könyvelése a 20].8, jarrudr J..-én

bevezetett A5P könyvelési programmal történik, biztosítva ar állanrháztartási könywiteli
szabályoknak megfelelő információs rendszer műköcltetését,
A törvónyi előírásoknak me6felelően, ügyrendben szabályozott módeln történik a

köte lezettség- vá l l a l á s, érvé nyesítés, e l l e nj egyzés re n clsze re.

A teriileten dolgozók rendelkeznek az előírt mérlegképes illetve képesített könyvelői
végxettséggel, a gazdasági vezető pedig szakirányú főiskolai és államháztartási mérlegképes
konyvelő végzettséggel,

Az intézmény va§yon feletti rendelkezési jogóra §alassagyarmat VárO§ önkormányzata
Képviselő-testületórrek minderrkor hatályos vagyonrenrlelete az irányadó.

Műsrakiterúlet

A karbantartásol<, felújítások és építési jellegii beruházások előkészítése, l:onyolítása a
hozzá tartozó épületeke n a GAM[5Z feladata,

A műszaki területen dolgoeó kózalkalnraznttak feladata az ópütetekben elöforrluló hibák
elhárítása, karbantartási, felújítási, beruházási tevékenységek tervezése, bnnynlítása,

Az önkormiirryzati intézmények éves felújítási terv alapján gazdálkocinak, eze khez aa

intézmérryek inforrnációt srolgáltatnak,

Az intézményi karbantartási, felújitási tervok a §AMESZ-nél készülnek €|, amelyek
i ntózm órrye n ként ta rta lm azzá k a tervezett fel új ításokat.

2019, éves beruházás, felúj ítás, karbantartás:
6azdasági Műszaki részleg

l felftjítás: Rákóczi út 50.§z, épület vápa szigetelás: 1.172 eFt



r noteboCIk, tujitsu szerver, számítÓ6ép beszerzás 290 eFt valamint 10 db árúsító faház

2.528 eFt, klima berendeeés Balassagyarmat, Rákóczi úi 50. 2.0ü9 ett
* karbantartási költságek l gépkocsi javítás, gázkásziilók karbantartás,

kéményellenőrzós, klínra javítás, felvonó javítás 2,03 j. eFt.

Családsegítő és 6yermekjólóti Központ és §zolgálat
t Renault KANGGO 1,,5 DCl gápjármű beszerzés 2.800 eFt, Notebook, nyomtátó,

szánrítógép {14 db } beszerzés 1.146 ett, továbbá irodabútor beszerzés 430 eFt
r karbantartási költsógek gépjármű javítás, fénymásoló karbantartiis 76 eFt.

Védönők
r Notebook, Konica fenymásoló beszerzós 437 eFt, v6dőnői eszközök beszerzés 855 eFt
r karbantartási költség férrymásoló karbantartás 5 eFt,

Ktlnyha
r karbantartási költségek között gépkocsi javítás, tűzoltó készü|ék, -kémóny ellenőrzés

]"16 eFt

r nyon]tató beszerzés 52 eFt, hűtőgépek, konyhai eépek beszerzós 1.340 eFt
Orvgsok

* hűtőszekróny, valamint klíma bererrdelós beszerzés 803 ett
r felvonó és gázkészülék karbarrtartás 320 ett

Területellátás {sportlótesítmények, közút, röldterület} Parkgondozás
r notebook, tryomtatÓ, számítógép beszerzés 254 eFt, TlGRÉ Traktor beszerzés 6"230

eFt, szívattyú, szárzúzó, hangfal erősítősítő beszerzés ].,220 eFt
r csőtörés javítás, porral oltó, kÉmányellenőrzés , á6daráló javítás 556 eFt, fűkasza,

motorfűrész javítás valamint gépjárművek javítása,karbatrtartása 2.810 eFt,
Közfoglalkortatás

e ]. db aljnövényzet tísztító gép besrerzóse 220 eFt, értékben, amit a hagyományos
kózfoglalkoztatás tá mogatásából fedeztünk

Konvha

FŐzőkonyhánk a Bajcsy u, és a Kollégium épü}etóben készítntt 20].9-ben 2B2.363 adag ételt,

Az iskolák tálaló konyháiban saját munkatársaink tálaiják az ebédet, a tapasztalatokról
l<özvetlen visszaje leéseket l<apunk tőlük,

Al Óvgdákban az intózmény dolgozói végzik a lálaliist, így az óvodák vezetőitől napi
kapcsolatban kapjr"rk a visszajelzéseket, tapasztalatokat,

2015, szepteRrbe r Óta dietetikus szakembert bízt§nk meg étlapterve aósünk felügye letével.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztorrsági Hivatal és más hatóságok kiemelt ellenőrzéssel
vizsgálták a rendelkezé*ek vé6rehajtdsát.

Család- és 6yermekjólÉti Központ, ** a Család- és 6yermekjólétí §zolgálat 2o19 Évi
tevékenysége.



(A 2019 évi gyermekjóléti szalgáltatós feladűtqifiak ellátúsúról bővebb beszámoló kéuütt,)
A gyermekvédclemi rendszerben, 2016. jarruár 1-órr trekovetkeeett törvényi vdltozások
(].997,évi XXXI, törv, valamitrt a 15/1998 óvi NMr, 1"993.évi lll.törv és az l/200CI,évi NMr,)
kÖvetkeztélren, a Balassagyarmat Járás székhelyén működő Család ós Gyermekjóléti
§zolgálat, Család- és Gyermekjóléti razporrttá alakult.
Balassagyarmat város Önkormárryzata 2CI16, január l-től fi 6AM§SZ-hez integráltatt, két
szervezeti egységet hozo,|t létre, Család- ós Gye rmekjóléti Központ ós Család- és
6yermekjóléti §zolgá lat.

A Család, és Gver.{nq§jóléti Központot, amely n Balassagyarmati járás tel*pülésein (29
telePülás,3S900 fől lát §l, a szüksógleteknek nregfelelően, ön*l|ó és csoportos
speciálisszolgá ltatásokat, programokat :

- gyermÉkvádelmi gondoskodás keretébe tartoló hatósági intéakedóshez
kapcsolódÓ/ a gyernekek véde|mére irdnyuló tevákenységet lát el. (védelerrrbe
vétel, ideíglerres hatályú elhelyezós, nevelésbevétel kezdemér-ryezése egyáb hatósági
irrtézkedések kezcíenT ényezése, }

- ut§ai és lakótelepi szociális munka (prevenció. c5öport foglalkozások, stb.}
- gyerrn§kvédelmi jelrőrendszeri készenléti telefonos sztllgálat {krízis holyzet esetén

hívható teleforros segítség nyújtás}
- Kapcso|attartási ügyelet {kapcsolattartási problémák esetén, hely és fe lügyelet

bizto§ítá§á, ha az elrendelő ezt szükségesnek tartjai
- Jogi tájókoztatás nyújtás (a járás területén élő emberel<nck igénybe vehető

szolgáltatás, Nem jogi képviseletet jelent,)
- PszichológiaÍ tanácsadás (a járás területén élő embereknek igÉnybe vehető

szolgáltatás. Nem terápia,)
* KÓrházi szrrciálls munka {a kórházi ápolás alatt, különösen a gyermekosztály,

szülészet, pszichiátriai osztályon észle lt szociális problémák jelrÉse),
- Szakmai támogatás nyújtása az ellátási terüle,ten működő gyermekjóléti ,szolgálatok

számára,
- Koordinálja az ellátási teriiletén működő srolgálatok jelzőrendszerrel kapesolatos

feladatait ós szükség eststán szakmai támogatást rryújt,
- Óvodai és iskolai s:ociális segítö munka {f*ladata a járás területén lévő öslzes

Óvodában ós iskolában, szociális segítő tevél<enység ellátása, A szolgálatatás 2018.
szepte mbertől került beveeetésre" A járás területén közel 6000 fő óvodás és iskolás
él. Ezért a törvény értelmében S szociális nrunl<ás alkalmazására van lehetőség. Ae
állások folyamatos hirdetése ellerrére 20].8 december végéig 1 fő került
Íoglalkoztatásr*. Majd 2ü]"9-berr még 4 fő került állomárryba. Sajrros a járás 29
települósét rnég nern sikerült lefedni. Az dllás folyaniatosan meghircletrlsre került,

A Csalácl- és Gyermekjóléti Közporrt és Csalácj- és Gyernrekjóláti 5;olgálat szal<mai
mrrnkáját a szal<mai vezető irányítia,
A Család- és Gyermel(jólét' Központnál, a járás teriiletén négy esetmenedzser, egy .iárási
jelzőre ndszeri tanácsarJó, 5 fő óvodai és iskolai szociális segítő clolgozatt teljes
munkaidőben, A pszichológiai tanácsadás (havi 1"§ dra} megbízási szereődóssel műköcJött.

Az*_9setm en§dzs§rq! terű leti elosltása i
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- egy esetmenedz§er: 8 település (Becske, P,ercel, Cs€sttvl, 5algaguta, Magyarnándar,
Nógródmarcal, Szügy, Patvarc|,6375+ 4014 (Ba/assü§yarmat)* ].0989 fő, 70 hatósági
eljárás alatt álló gyermek.

- egy esetmenedaser: 4 település |Dejtúr, Orógelypalónk, Hant, Érsekvadkert\,
6917*4014 (8olrssngyarmot}= 1ü931fő, 13§ hatósági eljiirás alatt álló gyermek,

- egy esetmenedzser; 8 település, (Cserhúthalúp, Cserhútsurúny, Herencsény, lliny,
Mohara, Órhulom, Szanda, Terény) 491"3+ 4ű1,4 (Balassagyarmat}= 89?z fő, 6a
hatósági eljitrás alatt álló gye rnrek.

- e6y esetmenee|zser B település, |Csitár, HugyaE, Debercsény, lpolysrög, lpolyvece,
Patak, Szécsánke, Nógrúdkövesd) 455B+4CI14 (Ba/cssaQ$rmGt);8572fő 73 hatósági
eljárás alatt álló gyermek.

A négy esetmenedzser BalassagyarrT]aton is lát el gondozási feladatokat, amik*t az előbb

feísorolt gorrdozctt családok és gyermekek számai tartalmazrrak.

A jelzőre ndszeri tanácsadó a járás egész területón látja el a feladatát,
A..§§nlá* és cvermekióléti Köz§ont slakmai tevéhenvséfip 2Q19 Éy_ben:
Kapcsolattartási ügyeletet 123 all<alonrnral ,17fő vette igérrybe.
kórházi szociális mun ka,
Készenléti telefon aa év minden napján működött, munkaidőn kívül és ünnepnapokon,
Pszichológust ]"06 alkalomrrral, 38ember vette igónybe.
Csoport fiunka, 452 alkalommal, 1300 ember vette i6énybe,
Óvodai iskolai szociális segítő tevékerrység: 359 alkalont, 3715 fő vett€ igénybe.
Hatósági intórkedésre, 1,69 alkalommal tettlink javaslatot, ez 479 főt érintett,

család- és §yermekíóléti §roleálat:
A szolgálatnál dolgozó családsegítők a heti munkaídőkeretének legatább a fetét kötetlen
munkuidő-beosztds keretében, t€r€p€n, csulódoknúl ldtju el,
Az ellátá§i területünk: Balassagyarmat, Patvarc, lpolyszög t*lepiil*sekre terjecl ki,
A Család- Ós Gyermekjóléti §zolgálatnál négy családsegítő dolgozik. A Család- és
Gyermekjólóti §zolgálat feladatát a rá vonatkozó hatályos törvények és rendeletek alapján
működik,
Balassagyarrnat terűletán mind a négy fő gondozza a családokat, Két-l(ót fő heti ]__1

m u n kanapot l polyszögön és Patva rcon dolgozott,
A Család- és Gyerrnekjóléti §zolgálat a törvényi rendelkezések értelmélren, szervezési,
szolgáltatási *s gondozási feladatokat végez, tanácsadást, információt nyújt:
- folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szoeiális helyzetét,
vesz é lyeztetettsé6ét,
- meghallgatja a gyernrek panaszát, és annak orvos|ása órdekében me8t§szi a szüksóges
intézkedést,
- segíti a nevelósi-oktatási intézmóny 8yerme kvódelmi fe ladatának ellátását,
- felkérásre környezettanrr lmányt készít,
- kezdeményezi a t*lepülési önkormányzatrrál új ellátások bevezetését,
- biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzésóhez szükség*s helyiségeket,, részt Vesz a külön jogszabdlyban me6határozott Kábítószerügyi lgye ztető Fórum
murrkájában,

]"1



- alapellátásban gondozza, szociális se6ítő tevékenységet folytat a szolgáltatást igérrybe
vevő családoknál"

- hatósági intázkedésse l t*rirrtett gye rmekek esetében a gcndozási-ne velési tervben
tneghatározott feladatokat végxi, A szolgálat egyik fő felaclata, a szociális segítő
tevékenysóg mellett, a prevenció lenne. Csoport foglalkozások szervezóse,

- A szolgálat munl(atársai közreműködnek, a kornrÉnyrendeletben meghatározott európai
uniós forrásból megvalósuló pr§gram keretélrorr termószetben hiztosított eseti és
rendszeres juttatások célzott és ellenőrzött elosztásában.

- Ezen feliil 32 fő, 1"Zcsaládból egyszeri szolgáltatást vett igénybe,

Jelzé*ek srifuna : Balas*agvarmat
Egészségügyi szolgáltató 1,1

r Ebből (CIl-ből): védőnőijelaés 7

o közoktatási intézmény 63

* Rendőrség í"3

. Ü§yésuség, bíróság, pártfogói felügyelet:2

. önkormányzat, je6yző, gyámhivatal 6

. Állampolgár l

. ö.p.q*sen 1.91

A ielrések 39 qzerFélyt...érintr*ttek.

A Család- és §yermekjóléti Szolgálat egyik íorrtos feladata a helyi s;intű jelzőrendszer
működtetése, A törvény által előírt 6 saakmaközi nregbeszélést és az éves jelzőrendszeri
tanácskozást megt§rtjuk" Évek óta jó tapaszta|at, hogy igen nagy szánrban vesznek rész.l a
gyerme kekkel foglalkouó szakemberek ezeken a megbeszéléseken, [nnek köszönhetó a napi
kapcsolat, a prolrlémák időben való jellése és a közös gondolkodás ezek megnldásán {közös
családlátogatások, esetmegbeszé|ések, esetkonferenciák} sokat segít.
A Család- és Gyermekjóléti Központ szolgdltatás bejegyzése, idei6lenes hatályú {2 év), a
szakmai lótszám minimltm normáirrak való megfele|és hiányossága miatt. A Család és
§yerrrrekjóléti Szolgálat szolgá ltatási beje6yzésc határozatlan idcjű.

Védőnői §zclgálat működése Balassagyarmat városában

Balassagyarmat városban g védőnői körzet működík, ebbő| 5 terijleti véclőnői,4 pedig iskola
védőnői státusz. .lelenleg 1 állás l:etöltetlen, ezt a §tátuszt nyugdrjas védőnő látja el, 2
védőnőnk GYES-en van. A helyettesítésel<et 2 kollegina látja el, saját körzetiik mellett.

Az ellátási terület magába foglalja Balalsagyarmat egész területót, Nyírjest, Homcrki szőlőt,

- 201§ Óvben, östaesen 299 fő gondozását végeete, ami ].28 családot jelentett,
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KÚvárt, lpolyszögöt és Patvarcot.

A terűleti védőnők feladatairrak kőrábe tartözik a nővódelem, a váranelósgondozá§, d5 a
Bye rmekel< fejlődésének nyomon kóvetése, a fogantatás pillanatától az iskglás korba lépésig.

A várandós arryát tájékoztatják a különböző időszakokban bekövetkező változásokról, a

szűrővizsgálatokról, felkészítik a szülósre, a szoptatásra, ó csec§emőápolásra. A g húnap alatt
a magzat és az édesatrya egészségügyi állapotát is r*ndseeresen ellenőrzik. iTestsúly és
vérnyomástrrérés, vize|etvizssálat, magzati szívhang hallgatás, haskörfogat mérés). Szülós
után is segítik az anyát a gyermek gondozdsában, ápolásában, táplálásában, trevelésáben, az
egészséges életmód kialakításában"

Újszülött kortól 6 éves korig óletkorhoz kötött szűrővizsgálatakat végeznek, melyrrek során
ellenőrzik a testi fejlettséget, a mozgás-, a beszéd-, a mcntális - és szociális fejlődést,
Órzékszervi és mozgásszervi eltéréseket. 201,7 szeptemberétől új szűrési renclszer keriilt
bev*zetésre. A vizsgálatokba bovonják a szülőket is, szülői kérdőíveket töltenek ki,
Lényegesen több életkorhoz kötött szűrővizsgálat lett, így szorosabb a kisgyermekek
fejlődésének nyonron kővetése, A vizsgálatokat követően tájékoztatják a szülőket az
eredményről, eltérós €§*tén tanácsokkal látják el, szüksóg e§etén orvoshoz, szakellátáshoz
irányítják őket.

Szervezik az óletkorhoz kötött védőoltásokat és segédkeznek a oltások beadásánál,valamint
teljeskörű tájékoztatást nyírjtanak a szabadon választható vérlőoltások lehetőségeiről,
fontosságáról,,

A kÖrzetbe tartozó összes gondozottról dokumentációt vezetnel<, mely tartalmazza a
vizsgálati eredmérryeket, az oltásgkat és az egyéni fejlődós menetét, §zeken felül
folyamatosan jelentéseket küldenek a hatóságok részóre .

Részt vesznek az orvosi tanácsadásol<ott
várandósok és a csecsemők rószóre mind
tanácsadóiban,

illetve önálló tarrácsadásokat is tartanak a

a balassagyarmati, mind a csatolt községek

Rendsreresen végeznek családl*togatástlkat i§, ahol a gondozottak sa.iát közegében
beseélhetik meg, és adhatnak tanácsot a felmerülő kérdésekre, problémákra. Izetr
alkalmakkor könnyebben fedezhetik fel az e§§tle§es gondol<at pl, anyagi nehézségek,
seenve dólybetegságel<, rrevelési lribál<, rlagyo|rb iskolás testvérek problémái, súlyos
betegségek a családban stb. Mérlegelés után, szükség esetérr jeleznek a Gyermekjóléti
§zolgálatnak, akikkel rendszeresen együttműködnek. Eze n kivül 5zOrO§ kapcsolatot tartanak a
házi gyermekorvosokkal, a szülész-nőgyógyász szakorvo§okkal, óvodákkal. prolrléma esetén
részt VesZn€k esetmegbeszóléseken, amiken különböző szakemberek képviseltetik magukat,

Az 5 körzetben 2019-ben, 13.5 várandós került felvételre. Az éves születásszóm 100 fő volt,
az össees got'ttlozotti létszám 764 fő, A születésszám évről-évről csökkerrő tendenciát mutat,
ae Össegondozotti létszánr 20].9-ban szintón, annal< ellenére, hogy továbbra is több az
életvitelszerűen Balassa8yarmatön való tartózkodás, valamint a beköltözés.
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A problémás családok és gyermekek szánra sajnos egyr€ több, §yakoribb a felelőtlenül vállalt
gyernrek, akik sokszor ro§§z szociális körülmények között élnek, a nevelési hibák és a
fejlődésben elmaradt gyerm*kek száma folyamatosan nő. Í6y tcibb családra kellfokozottabb
figyelmet fordítaniuk a vódőnőkrrek, Ez megnyilvánul az alátrlri intózmérryek
létszámrrövekedésében is: Renténysugár Otthon, ldegen szálló, Hajléktalan szálló, melyek
szirrtén a területi ellátás körélre tartoznak.

201,9.r:któberében befejeződótt, és átndásra koriilt, a vódőnői ópület telj*skörű felújítása, A
védőttői munkát 2 -teljesen felszerelt, legújabb eszközökkel rerrelelkező- tarrácsacJó segíti, Az
irodai részleg szirrtén teljes fclújításon e^sett át, nind a bútorok, mind pedig az eszközök
tekintetében is

parkíenntartás

A parkfenntartás terület egése éves feladatainak meghatározásához Balassagyarmat Város
Önkormányzatnak 126/2CI11.{V|.30.) határi:zatban rögzített te chnológiákat és
Települósfejlesrtési, Városüzemeltetési és Építóshatósági Osztály dltal megarJott terveket
vettitk figyelembe.

Virágfelületek

2019, évben kiültetett növénymennyiség összesetr 865CI db árvácska, 13.000 dlr tulipán,
67B0 db egynyári, 1650 dh balkorr nóvény és ],50 kosaras nrrrskátli keriilt kiültetósre, A tavasa
folyamán elvé6eztük az egynyári *kétnyári virágágyások tápanyagjavítását lótrágyával ós

karámföldclel, Tavasszal a tLrlipánok elvirágrását kóvetően május hónapban kezdtük el az
egynyári ill. balkon növények űltetését, majd ősszel október hónapbarr ezeket leváltva az
kétnyári" tulipánok ültetésót. Az osrlopra kihelyezett muskátli cserepek tápoldatozása
hetente történt. A virágok öntözése szüksóg szerint folyamatos, így a meleg nyári napokorl
előfordult, hogy naparrta vége:tük az öntözést,

A Palóc liget és a Civitas Fortissirna tér területétt ar öntözés csapról történik, amelyhez
folyanratosarr 1 -1 főt biziosítottr-rnk. A gyorntalanítás, virágok ti$ztítá§a heti
rettdszerességgel törtérrt. Átlagosan 6 fő foglalkozott a virágfelületel(kel.

Éves..sz intglr elvóFzcn d ő fe l ad ato k vi ráxos fel rlj etq krr é|,
- Talajjavítás,
- ü ltetés,
, Gyomtalanítás,
- Talajlazítás,

!..,- untoze5,
- l(ihelyezés és beszedés,
- Tápoldatozás,őntözés,
- Vrág *lragyma tisztítás, visszavágás,
- Növényvódelenr,
- Talaj tal<arás é* nyitás {rózsa),
- Takarítás, rryesec|ék elszállítás.
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balkonc§§repek"

Ültetett fqiak,. Jaií3k: §alviafarinaceae-Kók
Celosiaar,'Bikavér', Rudpeckiahirta-kúpvirág,
Coleus, Seneció ciner*a, Zinnia

szalvia, Tagetespatula- kisvird5ú büdöske,
Pennisetunr, §azania, §egónia semperviren§,

Teriilet Terület nagysága /m2

Megyeháza 150

civitas tér 4ü

óváros tér 6

Madách szobor ]"B

Palóc liget 4"14

5zügyi úti körforgalorn, Víztorony
park

],71,

Csillagház, Jókai sarok 25

Kórház park §ZTK 56

Rákóczi f, í.rtja 31. 60

Hősők tere 50

§tra tld 6ü

ósszesen: 1.11ü

Balkon rrovérryek: futómr"rskátli, jázmin, Begorria Dragon, Begr:nia Big, lponrea,

Terület megneverése Terület nagysága (db}

Műkő virágvályúk 30

Zöld virágállványok 7

Virágoszlopok 3

Villanyoszlopok
balkoncserepei

150

ír



Irkélyldclák

?- Kátnyári-haevmáp vi rágí.el ületek

Árvácska és tulipán virágfeliiletek a következő területeken található:

Civitas tér, Megye háza, Szügyi úti körforgalom, Palóc liget, Virágkagylók, rJátsák, SZTK park,
Csillagház, Jókai irti s§rok, Hősök ter*, Kecske liget

Tulipán és Muscari fajták:Gavota, Cludia, Jaap Groot, ürange Emperor,Lucky 5trike, Jaap
Groot, Van Eijk, Candella, Rococo

3. ÉJelő és rózsa felü|ete.k

A START kistérségi Mintapro6ram keretében előállított évelő növérryeket foíyamatosan
iiltetjük ki a közterületekre évelőágyásoklra,

Úi Óvslő ágvásoh 20]"8,-barr: Hősök tere (évelő} 60 m2, Madáclr liget 100 nr], Kecske liger 40
m2

Terület9:

§lkerülő úti körforgalom(évelő) 250 m2

Barna ABC előttivirágágyás 6 m2

Buszpályaudvar {rózsa) 15 ml

OTP előtt (rózsa) 3"9 nr2

Mikszáth úti körforgalom (rózsa) 80 rrr2"

Jókai úti sarok (évelő )t0 m2

Kóvári út nralonT előtti ágyás irózsai82 m2

Vasúti körforgalom {évelő) 20 m!

Fák

Fen ntartá§

A fametszésünk ütemezósét több tónyező tratározza rne6, Általábarr a t*chnológia szerint a

fák és a cserjék metszésiés fakivágásifeladatait a rryugalmi időszal<ra a |ombhullást kóvetően
fagymentes időben januártól-március végéig időzítjiik" A metszések tnvábbi nagyobb részét
az Önkornrányzat által megrendelt munka teszi ki, amely a város , Nyírjes és ae intózmények
teriiletére vonatkozik, Ugyanakkor a bejelentett sürgős balesetveszélyes mrrtrkákat rö6tön el
kell vágeznünk, A diákok több utcábarr segítség*t nyújtottak a fák larjainak eltávolításában.
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§lÜltetett fa fajták; Prunus cerasifera 'Ni6ra', §ingo biloba, Catalpa bignoides 'Nat]a', pyru§

calleryana 'chanticleer', Fraxit,ltts ornu5 'MQc§§k', Arer pl, Globosum', Thuja occ. §maragd,
Platanus x ace rifolia, Acer campester

Beültetett területek: Ady út, Rákóczi f. útia, Hajós A, út, Hétvezér út, Trikál út, Arany J. út,
Bérczy l(, út, Nádor út

A civitas téren a fák tányórjának gyomtalanítása havclnta két alkalommal az öntözésük nyári
rnelegben heti lrárorn alkalnmmal történik. A nyári meleglren a városba kiültstett fák
öntözését heti egy alkalonrmal végeztLik,

Sot,fák, parkfák fennlf,,rtásánál éy§s szi{rtq.r}elvÉfir,*,n,§.§".l_e*laelatok:

- Ültetés, tányérozás
- Tányérok gyomtalanítása
- Öntözós
- rák m*tszése (utak-, járdák űrszelvényében, egészségügyi, ifjító, alakító)

íolya matosan, i l letve egyedi nregrendelés szeri nt
- fakivágás, egyedi megrendelés alapján
- 5ebkezelós
- l(a rózás
- Takarítás
- Nyesedók elszállítós

5övány, 9serie fennta rtás

A város területén található sövények hajtásainak nyírása évi kót alkalommal történik,

Cserje ifjító metszéseket több helyen végzürrk a város területén körforgásban kétévente:
ThÖkÖly, Benczúr 6y., Mikszáth utcábarr, Kecsek ligettöltés oldal is,Achim játszótér, Rákóczi f
útja, Dózsa ji{tszó, Madách liget, Hősök tere,

A ke letkezett zöldnyesedék jelentős volt,

Az előző év során kiültetett rrövények öntérése folyamatos.

Cseri g k fenQíf,..Itdsóna l éves sz i n!§n e|végrendő fcla dato k :_ Tavaszitalajlazítás
- Metszés
- Gyomtalanítás
- Nyári talajlazítás
- Tápanyagutánpótlás
- ü ltetés
- öntö:és
- Növényvédelenr
- Nyesedék elszállítás

5övénv fenntartási feladataL
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- Sövények metszése
- Nyesedék gyűjtés és szállítás
- Tavaszi ta lajlazítás
- §yotrrta la n ítás

§övónvek ryelsg.ési ( 100§0_ f m. } területekl

1. Mikszáth l(. u.

2.Sparjátszótér
3. Madách ligeti lakótelep
4. Móricz Zs, lakótelep
5. Szontágh P. vé§ig + Kórhál parkoló
6, Arany J. lakóte lep
7. Achim A. lakótelep
B. Dózsa 6y. lakótelep
9. l"lunyacli utcai lakótelep
]"0, Katona temető
11, Bajcsy * Zs, u.

]"2. Beczúr §y, u,

1"3. palóc liget
14. Kecske liget
15. Köztársaság tór
16. Rákóczi u.

1.7, Május 1, ur.

1"8. Víztorony park (§ziieyi u.)

19, Ady u.

Gyeptcrület, fenntartása

A fontossági sorrendet a fűmagasság határozta meg, ill. elsőbbséget élveznek a központi
területek és a lakótelepek, Természete§€n a fűnyírás mennyiségét meghatározza a

közmutrka keretében íoglalkoztatottak száma és teljesítménye és az időjárás,

A gyepfe|ület fenntartásnál a mlrnkánk 8a %-át a fűnyírás teszi ki.

A gyepfelületek fenntartása teriiletileg két részre bomlott az intenzív terülctek ahol
virágágyások ill, a játszóterek vannak a parkfenntartáshoz, a többi nagyobb ósszefüggő
terii letek a zölclfelü let kezelóshez tartozna k,

Az intenzív terület nagysága kb. 8 ha, rnelynek fűnyírása éves szinten 6-8 alkalom"

A határozatban ós a külön megrendelőkben nregjelölt többi fenntartancló terület nagysága
kb, 112 ha,
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A fontossági sotrendet a fűmagasság határozta meg/ ill. elsőbbsóget ólvezntk a központi
területck ds a lakótelepek. Termószetesen a íűnyírás mennyiségét meghatározza a
kőzmunka keretóben foglalkoztatottak száma és teljesitnrdnye és az időjárás.

2018. évi inteneív gyepfelüIetek

J. civitas Fortissirrra tér 2295

2 Köztársaság tér 201"6

3 Bajcsy-Zs, út 6ü0

4 Palóc liget lrejárat 1000

5 Hősök tere 4390

6 Hu nyad i-Rákóczi-M ikszáth körforgalom 6100

7 Víztororry parlt 54CIo

8 Kórház parkoló §ZTK park 5700

9 Csillagház 1000

1^0 Hunyadi /Baltik sarok 5ü0

]" ]. Honti úti játszó 1000

t2 Szerb utcai játszó, §par dühöngő környéke 2120

13 Spar játszó*virÉgágy 25oo

14 Dózsa lakótelep játszó 8360

]"5 Achim játszó 3920

3.6 Szorrtagh P. útijátseó 4760

17 Mórícz Zs. útijátszó 2200

].8
Madách liget játs:ó+ Ady sarok+ l(óvári út
felöli része a virágágyak körül

10000
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19 Kecske líget játszó+ a park bejárnta 5000

20 Május 1 útijátszó 8470

71 Nyírjes úti játszó 3490

összesen: B742I

Tpv"{}bi aö ldfe l ij l ete k :

Tprület

Rákóczi út 2§ü0 4

Széchenyi út sarok 5OCI 4

Palóc liget 39850 4

Kecske liget 8800 4

Művelődési központ 8100 4

Buszpályaudva r területe 6500 4

l(óvári út 12000 4

l(ossuth-Leinn in gen-Sziigyi tr, B400 4

Május t. u 7űű0 4

Miks:áth út 1665 4

5portpályák 15000 8

összesen: 110315

Madách ligeti lakótelep 23034 4

Móricz Zs. lakótelep 9100 4

Hunyadi utcai lakótelep ]"7600 4

Arany J. lakótele6l 5ü90 4

Szontagh P. u lakótele p 124a &

veres pné. Út 3Zűű 3
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H u nyad i-Thököly-Baltil< utcá k 27aa )
J

Fatvarei iit 240ü 1

üs5ze§ef]: 64364

Árpád u, Móricz Zs, u. között
B67,87].,B79 hrsz

3s400 1"

Szabó L. Ált,lsk mögött 20000 ?

városerdő szélein 33744 3

l(atona temető 55490 4

Nyirjesi 1,1ll. sz. tavak környóke 3600 ].

Patvarci úti 1átszótór 1ü40/15 hrsz, 2CI400 _)

lpolypart út ]"04ü 2

Vár u,-§ástya u. között 1B00 1"

Szügyi u parl< 24080 3

Horváth E , Park 3ü25ü 1

§áy A. út 1"044o 1"

Kamionparkoló(Elkerülő út) 7080 3

Springa dombi fásítás t275o 2

VizyZs. u.-Aradi u, és közötte 8515 2

Kondor E, 6CI0 2

Ady E, u, 6000 1
J

Ady eleje, l(is Aracli, §enczúr eleje 3870 2

Hétvezér u. 4800 ,)

Ligeti L, sótány 148oü 2

Nyírjes földutak mellett, triatlon
útvonala 5000 1

Benczúr Gy, másik fele 7§80 ?

Felsőmalom út 3,L70 1

Kóvár ]"560 ]"

zI
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lpari park 28125
^

Aradi út vége, vasút mellett Katona
temető mögött

27aa 1

Nyírjesi út s510 ]^

Várl lpolypart §arCIk 200CI ],

lpalypart/lpoly sarok 120CI ^)
L

Nyírjesi üdülő 5850 6

lfjúság flti általános isknla területe 7000 1

oS5Ze5en: 36§9§4

mindösszesen: §40633

§.yepfelületek fenntartási munkái:
_ Tavaszi gyep szellőztetés
- Műtrá5yázás
- |-űnyírási munkák
- Kaszálék gyűjtés
- Lonrb gereblyézés
- Nyesedék eiszállítás

Rendelkezésre,álló eszközök:

Megnevezés darabszám

Branson K78 traktor 1

Önjáró kistraktor (Aíltonio Carraro 7 db,
Makita PTM 1?00 2 db, Vikin5 1 db, Johrr
deer 1 db, Cupcadet 1 db)

7

c]amilos fűkasza {9 db, 2 db,2db} 1_5

:ologatós nrotoros fűrryíró 1

A régebbi eszkózállomány fe lújításra l<erült.

Az Antonnio Carraro l<istraktorra vásároltunk *8y fűgyűjtő-szárzúzó adapt*rt, mellyel a
kisebb ÖsszefüggŐ, de nem intenzív gyepfe lületek nyírását ttrdjuk ellátni, Mivel a
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közfoglalkoztatottak száma minimálisra lecsökkent, ezért a fűnyeseclék összeszedésénél a
kézi munkaerőt géppel kell helyettesitenünk.

Pa do lí. ! á reyi, be§ndezÉse k, szö kőkút f_en nta rtá §il

A §tart kistérségi nríntnprosrarn keretében kerítéslécel<et, virágládákat és hulladéktároló
edérryeket gyártunk az asztalas iizemünkben, melyeket a játszóterek lekerítósóhez
használunk fel, Az itt előállított hulladékgyűjtö edényeket a parkokba játszóterekhez
telepítettük ki,

{átszóterek

J átszóterek üzemeltetési m u n ké,latai ;

- Fűnyírás folyamatos általában 7 alkalom
- Ütáscsillapító honrok lazítása szükség szerint
- JátszÓtéri eszközök, padok karbantartása, szüksóg szerinti javítása egyedi

megrendelés alapján
, Játszót*rel< rendszeres takarítása, hulladákgyűjtők iirítése
- Felújitási nrunkák
- Játseótér t€reprendezÉsi nrukálatai kiilön megrendelés alapján
- napi takarítás, homokozó átgereblyézése

A játszótereken lévő játszóeszkózök cseréjét nz ünkormányzat utasítása és külön
megr*ndelÉse szerint végezzük"

2CI18. évben intenzíven foglalkoztunk a Katona ten,letővel, és őssaela Hősitemető egy részét
az ünnepségre fel is újítottrrk.

Te lepü léstisztaság

KÖztisztaság terÜletén a takarítást folyarrratosan lríztosítntluk a renrlelkezésünkre álló
kÖzfoglalkoztatottak létszárrrától függően. A oíróságtól a buszpályauclvarig bevezettúk a hétvégi
takarítást. A város terÜletéről 6AME§Z által összegyűjtöt1, hull;lrjék rnennyisége 20:L8. évben 448^290
liter, A start Kistdrségi Mintaprogram kereteben összcsen 175 m3 illegálisarr lerakott hullarjékot
szedtijnk Össze, m*lyet a Balassagyarrnati VárosüzenteItet*si Nonprofit Kít. szállított el, A piac és a
hozzá tartozó parkotó terüle tének folyamatos takarítását 1 fő vóge zte.

A START Prűgram keretében a szelektív szigetek nrellett felgyülemlett hulladékot
folyamatosan Összetakarítottuk és elszállítottuk. A Fáy úti ideiglenes zöld hulladék lerakó

L3



területe átdolgozásra kerűlt. A kommunális hulladákot a zöld nyesedókek közril kiválogattuk
és elszállítottuk. Jelentős tereprendezósi munkák révén a terület rendezettebbé vált.

Közti§_l_|psági fela d atok:

- Útse*gélyek, járdált, költerületek rendszeres takarítása, a r*nclelkezésre álló
|étszámnak megfelelően a - forgalmasabb, kiemelt területek előtérbe
helyezésável- az Önkorrnányzat elrendelése alapján,

- 5zelektiv gyűjtősziget*k heti rerrdszerességű tal<arít*sa,
- Űtpadka és járda gyomtalanítása ar elsődleges teriiletekeri éves szirrten kótszer-

lráromszor,
- Komrnunális, parlka és illegális hulladák elszállítása város területóről

Nógrádmarcali hulladéklerakóba,
- zöld hulladék elszdllítás Fáy A. utcai lerakóba a város területéről,

- lpari park területérrek takarítása, fűnyírása, és egyéb fenntartási nrunkálatai szintón
hozzárrk tartozna1<.

Takarítás, kommunális hullarl*k gyűjtése, lonrbsöprés, hulladóktárolók ürítése, busznregiillók
tisztitása nap szinten történő elvégzése az alálrbiterületeken fcllytatjuk:

Munkuteriilet

Civitas Fortissima tér, Palóc liget, Bajcsy út, Hősök tere,

Rókóczi u. {Művelőclési Központ - Szociális 0tthon}

Rákóczi u, {Nagytemplorn * Művelődési Kolpont}

Rákó.ri 
"lní.óiieiól}. Ü,5"er"i ,l.

Madách liget

rvtoii., Zsignrond iakótelep, SZTK park, :okai út, niarrv
J, út Szrintágh út, §zontágh játszó, Dr, utcák

Dóii;Ll. nairáJiirra ninin", u", Áini* 1*tuzo 
"

Baltik u., Thököly u., Hunyadi u,

Mikszáth u., Álpád u,, kamionp*rkoló, lpolyjáró ílt

r<ossuit", u- Leiningen r.,,,- -
Teloki u,, Luther u,, De ák u,, §zent Imre u, József A, u.,

Bajcsy út

- --óváros tél, *öb 

'§sró 

' *-* 
-*- -
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Hétveeér tt., Kecske liget, heti 2 alkalom

Patvarci u^, Temető u., VizyZs. u,

Veres P. u., Május 1. u., §ztigyi l"t., Mártírtrk u., Nyírjesi
u,

Píac (Thökőly u.}

Sajnos a közfoglalkoztatottak számának csókkenésével a takarításra fordított létszám is
csökkent.

Ba lassagyar mat, 2ü20, május 1"9,

§aál Dénes

igazgató
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