
AAbbááddsszzaallóókkii
HHÍÍRRNNÖÖKK

Ingyenes!
Kedves Olvasó!

Az Abádszalóki Hírnök ingyenes!

Kérem jelezze, ha Önhöz nem jutott el! Tel.: 06(20) 9992785

email: tiszatostrand.kft@gmail.com

A központi orvosi ügyeleti szolgáltatást az Országos Or
vosi Ügyelet Nonprofit Kft. végzi településükön.

Az orvosi ügyelet irányítása, a telefonhívások fogadása a
következők szerint történik:

2016. december 01től a sürgősségi betegellátás hatékony
ságának fokozása, a párhuzamos hívások számának csök
kentése, valamint az azonnali elérhetőség biztonságának
javítása érdekében az ügyelet irányítására

DISZPÉCSERSZOLGÁLATOT MŰKÖDTET.

A Diszpécserszolgálat működésének előnyei:

• A kórkép súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást (az
esettől függően küld ügyeletet vagy akár azonnal mentőt ill.
biztosít szakszerű tanácsadást)
•Közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli és szolgál
tatók közötti hatékony együttműködéshez (OMSZ, Rendőrség,
Katasztrófavédelem stb.)

Az egységes, gyorsan elérhető sürgősségi hívószámon a la
kosság segítséget hívhat. Egy hívás kezdeményezésével az
ügyelet és a diszpécserszolgálat egy időben elérhető. Így a
beteg egy belépési ponton keresztül kerül kapcsolatba az ellá
tókkal és egyértelmű beteg utakon át jut ellátáshoz.

2016. DECEMBER 01TŐL

az alapellátási ügyelet a következő számokon hívható:

ÜGYELETI HÍVÓSZÁM: 06/70 3 703 104
06703703104

Mentőszolgálat / mentési hívószám:104

Bejelentéskor a diszpécserszolgálat egységes kérdezési és
szakmai elvek figyelembevételével dönt a riasztandó sürgős
ségi egységről (kivonuló ügyeleti szolgálat (orvos, mentőtiszt),
kiemelt mentőegység, esetkocsi, rohamkocsi). A szolgálatirá

nyító a rendelkezésre álló információk alapján a beteg feltalá
lási helyéhez legközelebbi és a legfelkészültebb egységet
küldi a beteg segítségére.

Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra van
szüksége az irányítás ebben is a segélyhívó rendelkezésére
áll.

A bejelentőnek, amennyiben panaszai megengedik, az irányí
tás felajánlja az ügyeleti ambulancia felkeresését. Az ügyeleti
körzethatárokon belül működő ügyeleti AMBULANCIA (felnőtt
és gyermekek számára) igénybe vehető.

A sürgősségi ellátás láncszemei / teendői:

1, Beteg:
 fel kell ismernie az életveszélyes állapotot
 döntését meghozva értesítenie kell az egységes számon el
érhető sürgősségi rendszert és a kérdésekre pontos válaszo
kat kell adnia
 esősegélyt kell nyújtania illetve az orvos megérkezéséig a
mentésirányító tanácsai alapján kell eljárnia

2, Diszpécser:
 a beteg vagy a hozzátartozó bejelentését a sürgősségi tele
fonszámon fogadja
 tanácsot adhat a kiérkezésig elvégzendő beavatkozásokról
 helyszínre irányíthatja a legmegfelelőbb , a helyszínt legha
marabb elérő sürgősségi egységet

3, Sürgősségi egységek:
KÖZPONTI ÜGYELETI AMBULANCIA
ORVOSI ÜGYELETI KOCSI – szakorvos ill. mentőtiszt/szük
séges életmentő eszközökkel
KIEMELT MENTŐEGYSÉG  mentőszakápoló
ESETKOCSI  mentőorvossal /mentőtiszttel
ROHAMKOCSIsürgősségi szakorvossal(oxyologus)

Diszpécserszolgálat segíti az orvosi ügyelet működését

Tisztelettel tájékoztatjuk Abádszalók
város lakosságát, hogy 2016. október
1től városunkban városőrség működik
a hét minden napján. A városőrség
tagjai éjszakai időpontban látnak el

szolgálatot, feladataik közé tartoznak
többek között Abádszalók város közte
rei (területei) illetve üdülőkörzet, teme
tő, és külterületi részek, főleg az
illegális hulladéklerakók és környeze

tük, valamint az odavezető utak. A
programban résztvevők a helyi rendőr
őrs állományával tartanak kapcsolatot.

V Á R O S Ő R S É G M Ű K Ö D I K A B Á D S Z A L Ó K O N

Kovrig Zoltán
alpolgármester

K Ü L Ö N S Z Á M

Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.



Ha zártkerti ingatlana van, menjen el mielőbb a földhivatalba
és jegyeztesse azt be művelési ág alól kivett területként. Ezt
most 2016. dec.31ig lehet megtenni, utána nagyon nehéz
lesz eladni az át nem vezetett zártkerteket.
Komoly procedúrát jelent, ha valaki külterületen szeretne in
gatlant vásárolni. A városszéli zártkertekre ugyanazok a sza
bályok érvényesek, mint a termőföld, vagy szőlőbirtokok
vásárlására. Az új földforgalmi törvény rendelkezései szerint a
vásárlás akár 1 évig elhúzódó folyamat is lehet, és könnyen az
is lehet a vége, hogy egy hivatal elutasítja a vevőt.

Át kell vezetni a földhivatalban a területet művelés alól kivett
területté. Így el lehet adni, nem vonatkozik rá a földtörvény
előírása. Ettől kezdve az érintett ingatlanokat úgy lehet eladni,
mint a belterületi telkeket. Egyszerűen csak egy ügyvéd által
készített szerződés kell az értékesítéshez.

Fontos, hogy nem csak azokat az ingatlanokat lehet így átmi
nősíteni, melyeken van valamilyen épület, hanem a teljesen
üres telkeket is.

További előnye a művelés alóli kivételnek, hogy ezekre a tel
kekre nem lesz érvényes a művelési kötelezettség sem. A ter
mőföldekre viszont igen. Ha a telek zártkert marad, akkor a
tulajdonos büntetést is kaphat, ha nem műveli a földjét.

Ha most nem is akarja eladni a területet, nem tudhatja, hogy
nem lesze szándékában néhány éven belül. Ha most nem ve
zetteti át a nyilvántartásban, akkor évek múlva is csak termő
földként, a termőföldekre vonatkozó szigorú szabályok szerint
lehet eladni a területet. Aki viszont most megteszi ezt az egy
szerű és díjmentes lépést, annak a jövőben is forgalomképes
marad a telke. Valószínű, hogy a hozzáférés egyszerűsége
miatt ezeknek a telkeknek az értéke is emelkedni fog. Hiszen
a vevő szívesebben választja azt akár magasabb áron is, ami
hez most rögtön hozzájuthat. Főleg akkor, ha a másik út
hosszadalmas és teljesen bizonytalan marad.

Az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
(Inytv.) . – 2015. május 2án hatályba lépett – 89/A. § (1)(2)
bekezdései alapján a tulajdonos – miniszteri rendeletben meg
határozottak szerint – 2016. december 31ig kérheti az ingat
lannyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana (a
továbbiakban: zártkerti ingatlan) művelési ágának művelés alól

kivett területként történő átvezetését.
A Magyar Közlöny 162. számában, 2015. október 30án kihir
detésre került az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 67/2015. (X. 30.) FM rendelet (FM rende
let), amely a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendeletet (Inyvhr.)
zártkerti szabályozást érintő rendelkezésit tartalmazza. Az FM
rendelet a kihirdetését követő 31. napon, azaz 2015. novem
ber 30án lép hatályba.

Az Inyvhr. új 47/A. alcíme (Inyvhr. 50/A. §50/E. §) tartalmazza
a zártkerti ingatlanok művelési ágának átvezetésére vonatko
zó különös szabályokat. Ezen rendelkezések pontosan meg
határozzák azokat az eseteket, amikor a zártkerti ingatlan
művelési ágának művelés alól kivett területként történő átve
zetése, vagyis az ingatlan adatainak megváltoztatása lehetsé
ges. A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló
eljárás díjmentes, a soron kívüli eljárásért azonban ingatla
nonként 10.000, forint díjat kell fizetni.

A kérelmet – egy külön erre az eljárásra rendszeresített for
manyomtatványon – a tulajdonos(társak)nak (vagy a meg
hatalmazottnak) az ingatlan fekvése szerint illetékes járási
hivatalnál kell benyújtania. A formanyomtatvány letölthető
a Nyomtatványok „A zártkerti művelés alól kivont területként
történő feltüntetés iránti kérelem” menüpontból
(http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/), valamint a
Földművelésügyi Minisztérium honlapjáról is.
A kérelem mellé az ingatlan adatainak megváltoztatásához
egyéb okiratot csatolni nem kell. (Kivéve, ha a tulajdonos he
lyett meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazás benyújtá
sa szükséges.) A közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan
esetén a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni
kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát, amely
nem minősül bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak, így nem
kell ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által készített
okiratba foglalni.

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljá
rás nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatlanon
fennálló építmény ingatlannyilvántartási feltüntetéséhez
szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének köte
lezettsége alól.

CSAK idén még tel jesen ingyenesen
átminősíthetők a zártkerti ingatlanok!

LEÍRÁSA
WMP300 segélyhívó és nyomköve

tő készülék
• egyszerűsített kicsi és könnyű mobil

telefon, feketefehér kijelzővel, hosszú
akkumulátor készenléti idővel,
• a készülék az átlagosnál kicsit jobban
ellenáll a pornak és a fröccsenő víznek
(de nem vízálló!); nyakba akasztható,

valamint bőrtok is vásárolható hozzá,
• a készülék beállításai csak távolról
(diszpécser oldal) programozhatók,
így a készülék használója nem tudja
azt elprogramozni,

Egyedülál lók, idősek, betegséggel küszködők
FIGYELEM!! !
távfelügyeleti segélyhívó rendszer

Balogh Gyula
polgármester

• A kezelése rendkívül egyszerű, a
készülék használója nem tudja azt
elprogramozni, elnyomkodni.
• A készülék riasztások esetén
azonnal, nyugalmi állapotban előre
beállított időközönként (pl. 5 perc)
adatokat küld.
SOS riasztást küld a távfelügyelet

nek, aki riasztja az előre megadott
személyt. pl (gyermek, szomszéd,
rokon, családtag, gondnok, polgár
őr, ügyelet, stb.)
• Elesés érzékelővel van ellátva, ha
a készülék használója nem mozdul
automatikus riasztást küld, illetve
felhívja a kihangosítón keresztül a

személyt, hogy mi a baj?
• „Elkóborlás” esetén a GPS koordi
náták alapján a személy megtalál
ható.
• A diszpécser bármikor fel tudja
hívni a mobil készüléket, így van
mód riasztások esetén és azon kí
vül is a kapcsolattartásra.











• a készülék riasztások esetén azon
nal, nyugalmi állapotban előre beállí
tott időközönként (pl. 5 perc) GPS
koordinátát és készülék (pl. a készülék
töltöttségi szintje) adatokat küld
• a készülék képes az un. AGPS szol
gáltatás használatára, melynek segít
ségével (mobil szolgáltatói „segítség”)
gyorsabban és kevesebb műhold el
érése esetén is képes pontos pozíció
adatokat szolgáltatni,
• a készülék beállításai távolról mó
dosíthatók,
• 4 db előre felprogramozott gyors
hívó gombbal lehet hívásokat indítani
(a menüben további 16 db hívószám is
felprogramozható), bejövő hívásokat
lehet fogadni gombnyomással, auto
matikus felvétellel, illetve van mód be
lehallgató üzemmódra is,
• SOS gombnyomással (lezárt billen
tyűzet esetén is) lehet pánik riasztást
indítani (a készülék rezgéssel visszaje
lez),

• a készülék elesés érzékelésekor
(„Esés érzékelve!” kihangosított figyel
meztetés után) riasztást küld be,
• dupla gombnyomással „Járőr a
helyszínen” esemény generálható
(GPS koordinátákkal)
• jelzi, ha hosszabb ideig nincs moz
gásban a készülék,
• a készülék által beküldött jelzések és
adatok 12 másodperc alatt, riasztási
hangjelzéssel együtt megjelennek a
távfelügyeletnél,
• az események GPS koordinátáit
(amennyiben a készülék lát műholda
kat) azonnal térképen látja a diszpé
cser,
• riasztások esetén a diszpécser az
előzmény adatokat (merre mozgott a
készülék, stb.) is meg tudja nézni,
• az események adatbázisa 30 napig
tárolódik a szerveren, de menet köz
ben bármikor le tudja menteni a disz
pécser az adatokat; az ügyfeleknek
személyre szabott riportok adására is

van lehetőség,
• a diszpécser bármikor fel tudja hívni
a mobil készüléket (amennyiben azon
van lehetőség a hanghívás fogadásá
ra), így van mód riasztások esetén és
azon kívül is a kapcsolattartásra.

Amennyiben 10 készüléknél többet ki
tud helyezni a cég, akkor a szolgálta
tásuk ára az alábbiak szerint alakul.

Időstávfelügyeleti szolgáltatás kiér
tesítéssel: 3.385Ft.+ÁFA Bruttó:
4.300 Ft./hó.

Ebben az esetben a riasztáskor a
diszpécser a szerződésben megadott
rokont, gondozót fogja kiértesíteni.

Jelentkezni, igénylésre feliratkozni
lehet a Polgármesteri Hivatal MŰ
SZAKI IRODÁJÁBAN. Tel: 59/ 535
121

Ki sepri a kéményt?
A lakossági kéményseprést több me
gyében átvette a katasztrófavédelem.
Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók el
lenőrzik a kéményeket, a sormunkát
változatlanul kéményseprő szakem
berek végzik. Az újdonság csak az,
hogy ahol a megyei jogú városok nem
vállalták a feladatot, ott a katasztrófa
védelem szervezésében valósul meg a
kéményseprés. A kéményseprőipari
(katasztrófavédelmi) szerv a BM Or
szágos Katasztrófavédelmi Főigazga
tóság Gazdasági Ellátó Központ (BM
OKF GEK), amely tevékenységét Me
gyei Kéményseprőipari Ellátási Cso
portok révén végzi.
Mikor jön a kéményseprő?
A lakossági sormunka nincs összefüg
gésben a fűtési időszakkal. A kémény
seprők ütemterv alapján érintik az
egyes települések utcáit. Ez gázüze
mű és zárt égésterű tüzelő és fűtő
eszközök esetén kétévente, minden
egyéb fűtőberendezés esetében
évente történik meg.
Mennyibe kerül a kéményseprés?
A lakossági sormunka ingyenes.
Nem csak ott, ahol a katasztrófavéde
lem végzi, hanem mindenhol. A ké
ményseprő 15 nappal a sormunka előtt
a postaládába dob egy értesítőt. Ha a
megadott időpontban nem találja ott
hon a kéménytulajdonost, újabb idő
pontról hagy értesítést. Ha a
sormunkát a kéményseprő a második
időpontban sem tudja elvégezni, akkor

a kéménytulajdonosnak 30 napon belül
egyeztetnie kell egy új, közös időpon
tot, amikor elvégezhető a sormunka. A
harmadik, közösen egyeztetett idő
pontban elvégzett munkáért már ki
kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül
500 forint), de nem készpénzben, ha
nem csekken, vagy átutalással. Soha
ne adjon készpénzt a katasztrófavéde
lem kéményseprőinek!
Mi tartozik bele az ingyenes sor
munkába?
A sormunka magában foglalja a ké
mény és az összekötő elem ellenőrzé
sét, tisztítását, a levegőutánpótlás
ellenőrzését és az ezt befolyásoló mű
szaki berendezések okozta hatások
vizsgálatát, továbbá az égéstermék
paramétereinek ellenőrzését, illetve
ahol elő van írva, ott a szénmonoxid
érzékelő működőképességének ellen
őrzését is. A sormunkába nem tarto
zó munkákért, valamint a két
sormunka között megrendelt ké
ményellenőrzésért fizetni kell.
Hogyan lehet a szolgáltatást meg
rendelni?
Van lehetőség arra, hogy valaki ké
ményseprést rendeljen a kötelező és
ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfél
szolgálat elérhető a 1818as telefon
számon, azon belül a 9es, majd az
1es menüpontot kell választani. Hét
főnként 8.0020.00óráig, a többi
hétköznapon pedig 8.0014.00óráig
érhető el.
További információkat talál a http://ke

menysepres.katasztrofavedelem.hu/
weboldalon.
Kint járt a kéményseprő, de nem
tisztította ki a kéményt
Előfordulhat, hogy a kémény állapota
nem indokol tisztítást, olyan viszont
nem történhet meg, hogy a kémény
seprő semmilyen mérést nem végez a
kémény ellenőrzése során. Ha valaki
ilyet tapasztalna, kérjük, jelezze ezt
ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak je
lezzék, ha a kéményseprő készpénzt
fogad el.
Ki végzi a sormunkán felüli, kémény
használatbavételével, műszaki felül
vizsgálatával kapcsolatos tevékeny
séget?
Amennyiben az épület a kéménysep
rőipari (katasztrófavédelmi) szerv által
ellátott település területén van, termé
szetes személy, vagy társasház, lakó
szövetkezet esetén a BM OKF GEK,
ezen kívüli ingatlanok esetén olyan
kéményseprőipari szolgáltató, aki a
katasztrófavédelem nyilvántartásában
szerepel.
A kéményseprőipari szolgáltatók or
szágosan összesített listája megtalál
ható a BM OKF honlapján.
A gazdálkodó szervezeteknél (termé
szetes személy, társasház, vagy lakó
szövetkezet ingatlanán felül) a
sormunkát is a kéményseprőipari szol
gáltató – vagyis nem a kéményseprő
ipari (katasztrófavédelmi) szerv) –
végzi.

A l eg fon tosabb tudn i va l ók a kéményseprésről
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Kormos Attila
tűzoltóság parancsnoka

Balogh Gyula
polgármester



Egy csodás őszi napon, október elején
ünnepelte Abádszalók város 120 éves
egyesülésének évfordulóját.

A település jelképévé vált Csikós Nagy
Márton által faragott, Csipesz szobornál
tartott ünnepségen közel két
százan vettek részt. Dr. Fazekas
Sándor miniszter úr, valamint
Balogh Gyula polgármester úr
köszöntője után, Nagy Csaba
tárogató művész előadását hall
gathatták meg, majd virtuális fo
tókiállítást nézhettek végig az
ünneplők, valamint citera szó és
ünnepi vers színesítette a prog
ramot. Az egyedi kezdeménye
zésnek köszönhetően a
2016.ban 18. évüket betöltő fi
atalok saját névre szóló téglá
jukkal elkezdték építeni a „jövőt”.

Eközben a Füzes Campingben is nagy
volt már a készülődés, ugyanis 25 csa
pat mérte össze gasztronómiai tudását,
kreativitását a HalVadfőző versenyen.
Készült, Bajai halászlé, Kunsági halász
lé, vörösboros őzpörkölt, majorannás
vaddisznósült, és még rengeteg izgal
mas és érdekes finomság.

A kulináris élvezeteket kedvelőknek ez a
nap maga volt a mennyország, de nem

csak nekik, hanem a kulturális progra
mokat kedvelők is jól szórakozhattak a
nagy színpad előtt, ahol fellépett többek
között Postás Józsi, Mc Haver és a
Tekknő, valamint természetesen Abád
szalók város büszkeségei is, Csillaghúr

Népdalkör, 10B Band, Dalma Dance,
Party Trió együttes, Nyugdíjas Klubok,
Kovács Mihály Általános Iskola növen
dékei.

A rendezvényt Hungarikum kiállítás, tró
fea kiállítás valamint horgászvadász

eszközök kiállítása színesítette.

A város napja nem csak a fel
nőttekről szól, egész nap ugráló
vár, kézműves foglalkozás és
lovagoltatás várta a gyerekeket.

Az ételeket szakmai zsűri érté
kelte. Ünnepélyes eredmény
hirdetés keretei között a zsűri
minden csapatot kitüntetett, hi
szen nem csak kitűnő ételeket
főztek, de kiváló hangulatot is
teremtettek a rendezvényen. Az

ítészek véleménye alapján a vad kate
góriában az első helyet a Barta kertészet
csapata érdemelte ki ízletes tradicionális
vaddisznópörköltjükkel. Hal kategóriá
ban pedig a Bajai halfőzők csapata dia
dalmaskodott.

A rendezvény zárásaként a Rózsakert
étteremben egy nagyon jó hangulatú
szüreti bállal zárták a napot a vendége
ink.
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Ne dobja ki, hozza el az ADOMÁNYHELYRE és mi továbbítjuk azok számára, akik szívesen fogadják adományaikat.

Kovrig Dóra


