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                                        Somogyjád Község Önkormányzatának kiadványa 

XXVI. ÉVFOLYAM 158. szám 2019 / 3.  június        

 

Tájékoztató geofizikai 

mérésekről 
 

Tisztelt Lakosság!  
Az alábbiakban 

közzétesszük a MOL 
Somogyvámos Koncessziós 
Kft. tájékoztató anyagát a 
Somogyvár 3D szeizmikus 

mérésekről. 
A mintegy 515 négyzetkilométer kiterjedésű kutatási 

területen geofizikai mérésekre kerül sor 2019. május és 
szeptember között. A szeizmikus munkálatok több mint 
1000 km hosszan elhelyezett szeizmikus adóvevő vonalak 
mentén zajlanak. A kijelölt mérési területen belül egyaránt 
található művelt szántóföld, erdő és lakott terület. A kábelek 
nemesfémet nem tartalmaznak.  

A MOL Somogyvámos Koncessziós Kft. mint a 
Somogyvámos szénhidrogén koncessziós terület jogosultja, 
megkezdte a terület kutatását szénhidrogén készletek 
felmérése céljából. Ezen potenciális készletek sikeres 
feltárásra lehetővé tenné, hogy Magyarország olaj- és 
gázszükségletét a jövőben nagyobb részben lehessen hazai 
forrásokból fedezni. 

A MOL Somogyvámos Koncessziós Kft. a MOL Nyrt. 
Leányvállalata. A TDE ITS Kft. 25 éves múlttal rendelkezik 
szeizmikus mérésének és kutatófúrások szervezése, valamint 
lebonyolítása terén Magyarországon és a kelet-közép 
európai térségben egyaránt. Mindkét cég elkötelezett az 
egészségvédelem és biztonság mellett, tevékenységét a 
természeti értékek és a helyi közösségek tiszteletben 
tartásával végzi. A szeizmikus mérést a Baranya Megyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya 
PBK/2335-44/2018. 

Az engedélyeztetést végző TDE ITS Kft. minden 
illetékes hatóságot megkeresett a szükséges engedélyek 
beszerzése érdekében, a kutatással érintett 
ingatlantulajdonosokat és használókat pedig levélben 
értesíti, majd személyesen is felkeresi. 

A mérési folyamat: 
1. A törvényi előírásoknak megfelelően a tevékenység 

megkezdése előtt minden érintett 
ingatlantulajdonost és földhasználót levélben 
értesíteni kell a mérésről.  

2. Az egyenként 2-3 fős geodéta mérőcsoport 
megkezdi a tervezett szeizmikus vonalak kitűzését, 
GPS segítségével kijelölik a mérési, jelgerjesztési 
pontokat, valamint a geofonok (vevőegységek, 
talajmikrofonok) telepítési pontjait az ingatlanokon 
(termőföldeken), közutakon és a települések utcái 
mentén. A pontokat kisméretű, számozott karókkal 
jelölik meg. 

3. Az úgynevezett mérési vonalak (szeizmikus 
profilok) mentén 30 méterenként helyeznek el 
geofonokat, amelyeket hegyes végükkel a talajba 
szúrnak. A kábelek, érzékelők 7-14 napig 
maradnak a területen, a munka természetéből 

adódóan azonban szükséges lehet a folyamat akár 
többszöri megismétlése is. 

4. A hullám kibocsátása és a felszínre való 
visszaérkezése között eltelt idő mérésével, az így 
nyert adatok további feldolgozásával és 
értelmezésével megismerhetjük és megérthetjük a 
vizsgált terület földtani szerkezeteit.  

5. A mérés eredményeként földtani 
keresztmetszeteket (szelvényeket) kapunk, amelyek 
érzékletesen szemléltetik a szerkezetek mélységét, 
vastagságát és kifejlődését. Az adatok komplex 
értelmezése egy olyan geológiai modell felállítását 
teszi lehetővé, amely megbízhatóan képezi le a 
kutatási terület földtani szerkezetét.  

6. A mérési munkálatok végeztével minden 
kábelt és jelölőtakarót eltávolítunk a terepről. 

További kérdés esetén kérjük hívja a +36301527588 
telefonszámot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

programajánló 
 
- Július 4. - Első közösségépítő nyári este a Szabadidő 
parkban 
 

Anyakönyvi hírek 
Született:  
 
Hideg Karina – (Sánta Beatrix) 
Bosztonics Bendegúz (Bosztonics-Novák Kinga- Bosztonics 
Péter)  
 
Köszöntjük településünk legifjabb lakóját!   

 
Elhunytak: 
    
Hartai Jánosné (Idősek Otthona) 
Varga István (Hunyadi J. utca) 

 
Nyugodjanak békében! A családok gyászában osztozunk. 
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nyári 
betakarításokkal 

kapcsolatos előírások 
 
Tisztelt Mezőgazdasági tevékenységet végző gazdálkodó! 
 
A nyári betakarítási munkákkal összefüggésben az 
esetlegesen keletkező tüzek megelőzése érdekében kiemelt 
figyelmet kell fordítaniuk a tűzbiztonságra. A tűzvédelmi 
előírások betartása közös érdek, ezért fontos, hogy az aratási 
munkákban résztvevő gépek, berendezések műszaki állapota 
megfelelő legyen. 
Tájékoztatom továbbá, hogy a nyári betakarítási munkák 
ideje alatt a tűzvédelmi előírások betartását hatósági 
ellenőrzések keretében vizsgálni fogjuk.  
Kérem az alábbi tájékoztatóban foglaltak figyelembe vételét 
és betartását a nyári betakarítási munkák végzését 
megelőzően, valamint az aratási munkák közben. 
 
A NYÁRI BETAKARÍTÁSI MUNKÁLATOKKAL 
KAPCSOLATOS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 
 
Műszaki ellenőrzés - OTSZ 229. § (1) bekezdés szerint 

  A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell 
meggyőződni. 

  Az 5-nél több mezőgazdasági járművet érintő 
műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett 
időpontját 10 nappal előbb írásban az illetékes I. 
fokú tűzvédelmi hatóságnak (katasztrófavédelmi 
kirendeltségnek) be kell jelenteni.  

 
A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, 
amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni. 
 
A jegyzőkönyv tartalma 

• A gépjármű üzembentartójának  neve 
• A gépjármű típusa 
• A gépjármű rendszáma 
• A gépjármű vizsgálatának szempontjai (értékelés) 
• Megállapítások (feltárt hiányosságok) 
• A szemlebizottság tagjainak aláírása 

Mit kell vizsgálni a műszaki ellenőrzés során? 
• A gépjármű motorikus részét 
• Az elektromos rendszer állapotát 
• Hidraulikus rendszert 
• Üzemanyag - olaj ellátó rendszert 
• Erőátviteli berendezéseket (ékszíjak, tengelyek)  
• Tűzoltó felszerelések meglétét - állapotát 
• A jármű általános karbantartottságát. 

 
Arató- cséplőgépek (kombájnok) 

• Tűzoltó készülék 
• Statikus levezető (földelő lánc) 
• Kipufogó tömítettség 

• Szikrafogó állapota 
• Szikracsapó 
• Hidraulika rendszer 
• Üzemanyag szűrő 
• Akkumulátor burkolat 

 
Tűzoltó készülék 

  A gépjárműveken el kell helyezni legalább egy, a 
vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő, 
legalább 21A és 113B vizsgálati egységtűz 
oltására alkalmas tűzoltó készüléket.(OTSZ 229. 
§ (1) bekezdés) 

Aratás 
• A kalászos termény betakarítását a közút és a 

vasútvonal 
mentén kell 
először elvégezni. 

• A vasút és a közút 
mentén az aratást 
követően legalább 
3 méter széles 
védőszántást kell 
alkalmazni. 

Tisztítás, ellenőrzés 
• Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a 

munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése 
után közvetlenül és a munkavégzés szüneteiben 
köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki 
állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghető 
anyagtól szükség esetén megtisztítani. 

• A szalmaösszehúzásban és a kazalozásban részt 
vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától 
rendszeresen meg kell tisztítani. 

Tartalék üzemanyag 
  A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és 

munkagéptől, a kazaltól és a gabonatáblától 
legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni éghető 
hulladéktól, növényzettől mentes területen. 

 
Javítás és karbantartás 

• Erő- és munkagépen, gépjárművön olyan 
karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával 
jár, vagy üzemanyag elfolyásával járhat, 
gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló 
területénnem végezhető. 

• Munkaszünet idejére az aratógépet, erőgépet, egyéb 
munkagépet a lábon álló kalászos terménytől, 
tarlótól, kazaltól legalább 15 méter távolságra kell 
elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes 
területen. Ha a tarlótól ez a távolság nem 
biztosítható, akkor 3 méter széles védőszántáson 
kívül kell a munkagépeket elhelyezni. 

• Az erő- és munkagépet, aratógépet a kezelő 
üzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb 
munkát nem végezhet. 

   
  Dohányzás 

• Gabonatáblán dohányozni még a járművek, erő- 
és munkagépek vezető fülkéiben is tilos. 

• Az aratás idejére a gabonatáblától legalább 15 
méterre éghető anyagtól és növényzettől mentes 
dohányzóhelyet lehet kijelölni. A dohányzóhelyen 
a dohánynemű gyűjtéséhez és eloltásához 
megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó edényt kell 
elhelyezni. 

   
Kazalozási, tárolási szabályok 

• A mezőn (határban) összerakott kazal szélső 
tárolási egység és a környező építményektől a 
robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok 
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tárolására szolgáló építmények esetén legalább 
200 méter, egyéb építmények esetén legalább 
100 métertűztávolságot kell megtartani. 

• A learatott kalászos termény, szalma a 
vasútvonal szélső vágányától és a 
vasútállomástól legalább 100 méter,a közúttól, 
lábon álló gabonától legalább 25 
méter,nagyfeszültségű, föld feletti  
villamos vezetéktőla 
legfelsővillamosvezetékéstalajközöttitávolságh
áromszorosa, delegalább20 
métertávolságrahelyezhető el. 

• Az állattartó telepeken a legfeljebb egy évre 
elegendő alomszalma- és szálastakarmány-
szükségletet üzemi tárolásnak kell tekinteni. 

• A kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a 
második sorban levő kazal az előző sorban 
levő két kazal közé kerüljön(sakktábla).  

• A kazlak, valamint a sorok között a nagyobb 
kazalmagasság háromszorosát, de legalább 20 
méter távolságot kell biztosítani. 

• A mezőn (határban) összerakott 
szálastakarmány-, szalma-, rostnövény- 
kazlakat legalább 3 méter széles 
védőszántással kell körülvenni. 

 
Kérem fentiek szíves tudomásul vételét! 
 
Tisztelettel: Gulyás László tű. ezredes 
 kirendeltségvezető távollétében: 
                         Mészárosné Szalontai Szilvia tű. alezredes 

hatósági osztályvezető 

hirdetmény 
 

Dr. Loján Mihály háziorvos értesíti a lakosságot, hogy  
 

2019. június 24-től  
június 28-ig  

szabadságon lesz. 
 

Helyettes: 
Dr. Koronczi Gábor  

Osztopán Ady E. u. 4.  
Tel.: 82/589-003 

 
Rendelési idő: 

 
Hétfő 8.00-11.30 Osztopán 
Kedd 8.00- 11.30 Osztopán 

Szerda 8.00- 10.00 Osztopán 
Csütörtök 8.00-11.30 Osztopán 

Péntek 8.00-10.00 Osztopán 
 
 

 
 

 
dr. Loján Mihály 

                     háziorvos 

hirdetmény 
 

Dr. Fintics Klára gyermek szakorvos tájékoztatja a szülőket, 
hogy  
 

2019. május 30-tól 
június 30-ig  

szabadságon lesz. 
 

Rendelés hétfőként ½ 2-től ½ 5-
ig helyettes gyermekorvossal lesz!  

 
 
 

szabadidő park-  
a nyári 

összejövetelek 
helyszíne  

 

 
 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Szabadidő park 

előre egyeztetett időpontban, rendelkezésre áll baráti 
társaságok összejövetelére, családi programok helyszínére. 
Igényüket Lőrinczné Kiss Ilona polgármester asszonynál 
kérjük jelezni. 

Továbbá tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy minden 
csütörtökön közös nyári kalandra hívjuk a fiatalokat, 
gyerekeket, időseket, szülőket, nagyszülőket egyaránt. Lesz 
bográcsozás, szalonnasütés, ügyességi verseny. Bízunk 
abban, hogy hétről hétre lehetőségünk lesz minél többen, 
egy közösségként eltölteni egy-egy szép, nyári estét. 

Az első alkalom 2019. július 4-én 17 órától 21 óráig 
lesz. Szeretettel várjuk a falu apraja-nagyját! A gyerekek 
kipróbálhatják a színpadot is. Bízunk abban, hogy 
elfogadják meghívásunkat! Várjuk Önöket! 
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2019.06.13. 

 

 

SOMOGYJÁD KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE SOMOGYJÁD, VÁRDA ÉS ALSÓBOGÁT TELEPÜLÉSEKEN 

Alig öt hónapos kivitelezési idő alatt kettő közintézmény korszerűsítését oldotta meg a somogyjádi és várdai 

önkormányzat, illetve Alsóbogát Község Önkormányzata az orvosi rendelőjének eszközpark fejlesztését. 

Tervszerű, jól összehangolt munkára, precíz teljesítésre és átgondolt koordinációra volt szükség ahhoz, hogy 

az Európai Unió és a magyar költségvetés 24,9 millió forintos támogatását a szűkre szabott határidőre 

megfelelően használják fel. 

A projekt célja a somogyjádi székhellyel rendelkező, Somogyjádon, Alsóbogáton és Várdán háziorvosi alapellátást 

nyújtó vegyes háziorvosi praxis fejlesztése. A fejlesztés által az egyik településen (Várda) egy még gazdaságosabban 

működtethető és a szükségleteknek még inkább megfelelő modern rendelő, valamint a körzet másik településén 

(Alsóbogát) új, hiánypótló eszközparkkal kiegészült rendelő várja a betegeket, valamint az, hogy a praxist ellátó orvos 

egy megújult szolgálati lakást birtokolhasson Somogyjádon, lakhatási feltételei javulhassanak. 

Az első megvalósítási helyszín a somogyjádi háziorvosi praxishoz tartozó várdai háziorvosi rendelő, mely épület 

bővítésre került a betegek valamint a mozgáskorlátozott személyek részére kialakított vizesblokkok elhelyezése okán, 

ezáltal sor került a projektarányos akadálymentesítésre is, másrészt megtörtént az épület energetikai korszerűsítése a 

nyílászárók cseréjével, a külső határoló falak és a padlás utólagos hőszigetelésével, valamint az udvaron parkolók és 

akadálymentes parkoló kialakításával. A második megvalósítási helyszín a háziorvosi praxishoz tartozó Alsóbogát 

településen található orvosi rendelő, melybe új, a háziorvosi alapellátáshoz szükséges eszközpark került beszerzésre. 

A harmadik megvalósítási helyszínen, a somogyjádi Egészségházban helyet foglaló szolgálati lakás felújítása valósult 

meg, a tetőszerkezet korszerűsítése által. 

A munkák befejeződtek, így a nyár első hónapjában már a megújult épületekben kaphatnak orvosi ellátást a helyi 

lakosok. 

A Háziorvosi alapellátás fejlesztése Somogyjád, Várda és Alsóbogát településeken című, TOP-4.1.1-15-SO1-2016-

00023 azonosító számú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési 

előirányzatból származó bruttó 24 931 901 Ft vissza nem térítendő támogatásból és 8 667 563 Ft önkormányzati 

önerőből valósult meg. 

További információ: 

Lőrinczné Kiss Ilona polgármester – E-mail: sjad@t-online.hu 

Honlap: somogyjad.hu, varda.hu, alsobogat.hu, som-onkorm.hu 
JÁDIújság 

Kiadja SOMOGYJÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Felelős kiadó: Lőrinczné Kiss Ilona polgármester 

Szerkesztő: Fábián Emőke  
lapzárta: 2019. június 18. 

www.somogyjad.hu 

 


