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Bendegúz Óvoda 



 

Az értékelés az éves munkaterv kitűzött feladatai alapján történt. 

1. A személyi feltételek vonatkozásában:  

Nagy mozgás volt jellemző a személyi állományban. Nyugdíjazását kérte 2 fő, a nyáron 

várható még egy GYED-en lévő kolléganő távozása, egri lakhely, elhelyezkedés miatt, illetve 

egy fő GYES-ről való visszaérkezése, augusztustól. 

11 fő státusz van biztosítva az óvodában, ebből 10 betöltött. A plusz 1 hely óvodapedagógusi 

munkakör, melyet az intézményvezetési feladatokkal is megbízott óvodapedagógus látott/lát 

el. 

A hatórás dajka munkaideje kiegészült a törvényi előírásoknak megfelelően nyolcra, a 

fenntartó hozzájárulásával. 

 

Létszámadatok: 

A kezdő létszám: 2019. október 01-én: 74 fő, 

                                                jelenleg: 80 fő 

A KIR-ben bejelentett adatok alapján a rendkívüli helyzet diktálta beiratkozás szerint: 90 fő. 

 

A 2019/2020-as munkatervben a feladatok újraosztása megtörtént, ebben a nevelési évben 

már mindenki gyakorolta az új megbízatásával járó feladatköröket. A gyermekvédelmi 

feladatok ellátásában minden óvodapedagógus aktívan vesz részt, amely tevékenységet a 

gyermekvédelmi felelős fogja össze. 

Jelen nevelési évben a gyermekvédelmi munkát az alábbi számadatok határozzák meg:   

Hátrányos helyzetű gyermek: 10 fő  

Halmozottan hátrányos helyzetű: 2 fő  

Veszélyeztetett: 4 fő  

Az Alapító Okirat szerinti óvodai nevelés keretében biztosítottuk a fejlesztő szakemberek 

jelenlétét és általuk a fejlesztő foglalkozások megtartását; 

SNI gyermekek: 2 fő, 

BTMN gyermekek: 5 fő, 

Logopédiai fejlesztésben részt vevő gyermekek számára: 10 fő.  

 

Az óvodai étkezés az Önkormányzat fenntartói döntése (18/2020.(II.26.) önkormányzati 

határozat) alapján az óvodáskorú gyermekek étkeztetése 2020. január elsejétől visszavonásig 

térítésmentes. 

 

2.Tárgyi feltételek: 

 

A nagy igénybevétel és az időjárás károsító hatása miatt az udvari játékok továbbra is kiemelt 

figyelmet kaptak. 

Állagmegóvásuk, karbantartásuk, javításuk a nyári időszakban hangsúlyos, de folyamatosan 

történik. A munka és balesetvédelmi felelős napi feladatai közé tartozik az ellenőrzés, és 

ennek dokumentálása, a javításokat végző szakemberrel való állandó kapcsolattartása. 

Az óvoda udvarára telepített fák-bokrok méretei szorgalmazták azok metszését – formázását a 

katasztrófavédelmi ellenőrzés javaslatára, valamint a gyermekek mozgásának nyomon 

követhetősége, a jobb beláthatóság érdekében. 



A programunk megvalósításához rendelkezünk a szükséges tárgyi feltételekkel. Jól felszerelt 

tornaszobában gazdag eszköztárunk segíti a mozgásfejlesztést, e mellett egyéni 

mozgásfejlesztő eszközök is vannak minden csoportban. 

Minden csoport rendelkezik az értelemfejlesztéshez megfelelő mennyiségű eszközzel, 

játékkal. (társasjátékok, puzzle -k, dominók, készség-képességfejlesztő játékok 

korcsoportonként stb.). Ezeket a témakörökhöz igazodva saját készítésű játékokkal egészítjük 

ki. Pályázati forrásból is célzottan bővítettük az eszközállományt. 

 

3. Intézményünkben megvalósuló pályázatok 

 

A TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0656 számú pályázata „Együtt a parádi óvodás gyermekek 

harmonikus személyiségfejlődéséért az egészségnevelés és szemléletformálás keretében” 

2020. májusában lezárult. A kitűzött, feladatok, programok megvalósításra kerültek, a 

beszámolók elkészültek, elfogadásra kerültek. 

Az „EFOP-3.1.3-16-2016-00001 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési 

intézkedések támogatása (Esélyteremtő óvoda)” Pályázatunk időkorlátja kitolódott a 

járványügyi helyzetre való kieséssel, bár online tartottuk a kapcsolatot és a feladatok 

cselekvési tervek is rögzítésre kerültek. 

A „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című EFOP-3.3.2-16 számú 

együttműködésen alapuló pályázat továbbra is fenntartási időszakban zajlik az előírt 

programok megtartásával. 

 

4. Az óvodai- és iskolai szociális segítő bevezetése az intézményben 

A család– és gyermekjóléti központok feladatai bővültek az óvodai és iskolai szociális 

segítő tevékenységgel. Az új szolgáltatás miatt lényeges volt a megjelenő feladatok rögzítése. 

Intézményünkben nem volt jelentősége ennek a szerepkörnek, mivel közvetlenül a 

gyermekjóléti szakemberhez fordulhattunk. 

 

5. Az egyéni fejlődés nyomon követésének kialakítása, egységesítése.  

 

A törvényi előírások betartásával, minden csoportban felmenő rendszerben kialakítandó 

feladat volt. 

A gyermeki fejlődést nyomon követő dokumentáció kialakításakor arra törekedtünk, hogy 

olyan megfigyelési szempontokat tartalmazzon, amelyek segítik a fejlődés várható 

jellemzőinek feltárását. A gyermek fejlettségének elemzését végezzük az óvodáskor végére 

elérendő fejlettségi mutatók és az önmagához viszonyított fejlődés mentén.  



A gyermekek fejlődését nyomon követő kötelező dokumentumnak összhangban kell lennie az 

Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával, a helyi pedagógiai programmal, valamint a 

20/2012.(VIII.31.) 93/A.§ 178 (1) EMMI rendelettel. Olyan nyomon követő dokumentáció 

szükséges, melynek tartalmaznia kell a gyermek fejlettségi szintjét, a fejlődés ütemét, a 

differenciált nevelés irányát, a gyermek anamnézisét, a fejlődési mutatókat, egyéb 

megfigyeléseket, a fejlődést segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért eredményt. 

Amennyiben szakértői vizsgálatra is sor került, akkor annak megállapításait, a fejlődést 

szolgáló intézkedésre tett javaslatait, a felülvizsgálat megállapításait, és a szülői tájékoztatás 

feljegyzéseit. Az óvodás gyermek fejlődésének dokumentálására nincs egységes sablon, az 

intézmények saját hatáskörben döntik el, hogy a jogszabályoknak és az előírásoknak 

megfelelve, milyen dokumentumot állítanak össze. Saját intézményünkre vonatkozóan a 

kialakított megfigyelési szempontsorunk alapján készítettük el a gyermeki fejlődést nyomon 

követő dokumentumot. 

A Pedagógiai Programunkhoz igazodó Egyéni fejlődést nyomon követő dokumentációnk 

részei:  

 Személyiséglap, 

 Bemeneti szint,  

 Fejlődés nyomon követésének táblázatai, félévente rögzített megfigyelések. 

 Óvónők által végzett vizsgálatok; Goodenough emberrajz, családrajz elemzések. 

 Negyedévenkénti bejegyzések; családlátogatásról, fogadóórákról, megfigyelésekről, 

intézkedési tervekről készített feljegyzések, 

 Szűrések eredményei  

 Egyéni fejlesztési napló (HH, HHH, BTMN) 

 DIFER mérések 

 Igazolások 

 

6. Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok: 

A Difer eredmények elemzése, értékelése az ebből kapott következtetések, fejlesztési 

lehetőségek meghatározása gyermekenként megtörtént. Az eredményeket felhasználtuk a 

pedagógiai folyamatokban, azok kimutatásra kerültek, életkoronként, csoportonként, 

egyénenként és óvodai szinten is.   

A gyermeki eredmények javulása érdekében szükségessé vált egy gyermeki sajátosságokat 

figyelembe vevő mérési rendszer kidolgozása a DIFER helyett, amely számszerűsíthető 

adatokat indukál, és amellyel az évek folyamán hozzáadott pedagógiai értékek kimutathatóak. 

A DIFER esetében az országos standard már nem releváns. 

 

HH- HHH- SNI gyermekek egyéni fejlesztése, a fejlesztési tervek dokumentálása, az 

egységes elvek szerint rögzítésre, minden gyermek saját mappájában. 

 

                                            

 



A gyakornok elkészítette pedagógiai portfólióját, amely feltöltésre került az Oktatási Hivatal 

online támogató rendszerébe, azonban a minősítő vizsga időpontja halasztásra került. 

 

A nevelőtestületi értekezletek a kitűzött időpontokban lezajlottak. 

Az óvodai élethez kapcsolódó, a hagyományok ápolása érdekében meghonosított ünnepnapok 

a járványügyi helyzetig megvalósultak. 

A kapcsolattartás a közvetlen és közvetett partnereinkkel folyamatos, az azonnali 

információáramlás biztosított volt. A kitűzött közös programok a szülőkkel megszervezésre 

kerültek. 

A belső ellenőrzés minden kollégára vonatkozóan megtörtént, az írásbeli értékelés a személyi 

anyagban megtalálható. 

 

 

Család - és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

2019. év beszámolója 
 

A jelzőrendszer 2019.évi munkájának értékelését 2020. február 25-én tartottuk meg.  

A 2019. év folyamán változás történt az intézményvezető, illetve a családsegítő személyében 

is. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás székhelye továbbra is a Bendegúz Óvoda 

épülete. A személyi változásokat követően az együttműködési megállapodással rendelkező 

családok megfelelően tájékoztatva lettek az intézményen belüli változásokról és a 

családsegítés további menetéről. 

A településen működő jelzőrendszer az alábbi problémákkal kapcsolatban keresték meg a 

szolgálatot: iskolai magatartási probléma; szülők és az oktatási intézmény közötti konfliktus; 

igazolatlan mulasztás; fiatal anya gyermeke számára gyámrendelés/védőnői megkeresés, 

elhanyagolás (fejtetvesség); családon belüli bántalmazás; párkapcsolati konfliktus; szülő 

rendszeres alkoholfogyasztása; lakhatási nehézségek. 

Kiemelkedően komoly problémát jelent a gyermekek intézménybe történő beilleszkedése. A 

korábbi problémákkal már védelembe vett gyermekek továbbra küzdenek a magatartási 

problémáikkal, sajnos ezek kezelésében a szülők sem tudnak együttműködést vállalni.  

A gyermekjóléti szolgálat jó kapcsolatot ápol a jelzőrendszeri tagokkal, a más településeken 

működő gyermekjóléti és családsegítő szolgálatokkal, a Heves Megyei Gyermekvédelmi 

Központ, az Egri Pártfogó Felügyelet és a pétervásárai Pedagógiai Szakszolgálat 

munkatársaival, civil szervezetekkel, kiemelten megemlítve a Parád Nagyközség és Bodony 

Község önkormányzatát és a Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőével, 

valamint az Egri Főegyházmegyei Karitász Központ munkatársaival.  

 

A 2019. év folyamán szakmai ellenőrzés történt, amely alkalmával módosítások történtek az 

szociális segítő tevékenység dokumentációjában a gyermekjóléti alapszolgáltatásokat érintve. 

A jogszabályoknak megfelelően módosított dokumentáció felhasználása a protokollban és a 

szakmai ajánlásban megfogalmazott metódusban történik minden ügyfél esetében. 

Elmarasztalás nem történt.    

 

A beszámolóban a szolgálat 2019. évi tevékenységét mutatjuk be, az adatok 

a 2019. december 31-i statisztikán alapulnak.  



A szolgálatnál nyilvántartott és vezetett forgalmi napló adatai szerint 2019. évben a 

szakmai tevékenységek száma 1538 (halmozott adat) Parád, és Parádsasvár településeken 

összesen.  

Alapellátásban és szociális segítésben résztvevők száma 2019. december 31-én 

együttműködési megállapodás alapján 58 személy volt 

A védelembe vett kiskorú gyermekek száma 9. 

Nevelésbe vétel keretén belül gyermek nem került elhelyezésre. Ideiglenes hatályú 

elhelyezésre nem került sor.  

 

Parádóhuta településen 2019-ben gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézkedésre nem 

került sor.  

 

A védelembe vételi felülvizsgálatok a törvényi előírásnak megfelelően történtek. 

A szolgálatnál 3 esetmegbeszélés került megszervezésre.  

2 alkalommal szükséges volt esetkonferenciát összehívni szülők közötti konfliktusok és 

alkoholfogyasztásból fakadó veszélyeztetés miatt.  

 

A Fáy András Általános Iskola egy tanulója esetében történt javaslattétel egyéni tanrendben 

történő oktatásra magatartási probléma miatt. A gyermekvédelmi intézkedéseket megelőzően 

esetkonferencia összehívása történt a szociális segítő munka hatékonyságát növelve az adott 

családok esetében. Az esetmegbeszélőkön és esetkonferenciákon azon személyek jelentek, 

meg akik a felmerült probléma kezelése szempontjából kompetensek.  

 

Az elmúlt évben 11 írásbeli jelzés érkezett a jelzőrendszer tagjaitól a szolgálathoz: 

- egészségügyi szolgáltató 1  

- helyi és más általános iskolától, illetve középfokú oktatási intézményektől 7 jelzés,  

- rendőrségről 1 

- kisgyermekek napközbeni ellátását nyújtó 2 

 

A gyermek 50. igazolatlanul mulasztott órája a nevelési támogatás (régi nevén családi pótlék) 

folyósításának szüneteltetését és 16. év alatti gyermeknél a gyermek védelembe vételét vonta 

maga után.  

 

A 2019. évben 2 esetben történt szakmaközi tanácskozás, illetve kötelezően tartandó 

esetmegbeszélés melyeken képviseltette magát a helyi Védőnői Szolgálat, Bendegúz Óvoda a 

Fáy András Általános Iskola és az Alapszolgáltatási Központ esetmenedzsere. A rendőrség 

minden alkalommal meg jelent a szakmaközi tanácskozáson.  

 

 

Beszámoló Idősek Klubja  

 

Az intézmény szolgáltatásai: - Szociális étkezés  

                                                      -  Klub 

                                                       - Házisegítségnyújtás. 

A dolgozói létszám: 5 fő. 2020 április 30- tól Juhász Imréné gondozónő nyugdíjba ment, 

helyére Madár Péterné lett felvéve 2020 február 1-től. Minden szakfeladaton szakképzett a 



gondozónői létszám. 2019- évben 3 gondozónő vett részt pontgyűjtő továbbképzésen, 

Egerbaktán, így részben teljesítette a szakképzettségnek előírt feltételeket. 2020 – évben 

továbbra is szükséges a dolgozók továbbképzése. 

 

Szociális étkezés: lehetőséget biztosít azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri 

meleg étkezéséről, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmenetileg nem 

képesek gondoskodni különösen koruk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, egészségi 

állapotuk miatt.  Az étkezés igénybevételére hétfőtől péntekig van lehetőség. 

Lehetőség van: - helyben fogyasztással 

- elvitellel 

- kiszállítással. 

Étkeztetésben részesül: 44 fő. Ebből 34 fő házhozszállítás, ami gépjárművel történik, 10 fő 

saját elvitel. Helyben fogyasztás nincs. Nők aránya: 29 fő. Férfi: 15 fő. 

Az igénylők közül magas a 75 éven felüliek aránya. Parádóhutára jelenleg 9 ebédet szállítunk. 

Térítési díj: 75 – 670, Ft/nap. Sávos nyugdíjtól függő. Vendégétkezőknek a szállítási díj: 100 

–Ft / nap. 

 

Nappali ellátás: Elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a 

napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiénés 

szükségletek biztosítására. Segítséget nyújtunk a szociális ügyek intézésében, mentális 

életviteli tanácsadás, gyógyszeríratás, vérnyomás- vércukor mérés. Férőhelyek száma: 20 fő. 

Jelenleg 19 fő van felvéve ebből: 15 nő, 4 férfi. 

 

Házisegítségnyújtás: Házi segítségnyújtásban részesülnek azok a személyek, akik koruk, 

egészségi állapotuk miatt önmaguk saját ellátásáról gondoskodni képtelenek, és róluk más 

személy nem gondoskodik. Az ellátás gondozási szükséglet felmérése alapján történik. 

Jelenleg a szakvéleménnyel rendelkezők száma: 33 fő, ebből 29 nő, és 4 férfi. Életkorukat 

tekintve a 80 – 90 év közöttiek száma a legmagasabb, / 17- fő./ 

 A házi segítségnyújtás szociális segítés és / vagy személyi gondozás formájában nyújtható. 

 

 A gondozási díj: 250-Ft/ óra, mosás – nagytakarítás: 500- Ft /ó. Fizetős tevékenységek: 

/bevásárlás, mosás, nagytakarítás, fekvő beteg ápolása, fürdetése./ 

Szociális segítés tevékenységei: - takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben 

-  mosás- vasalás 

- kísérés 

- bevásárlás, gyógyszeríratás, kiváltás. 

- segítségnyújtás ételkészítésben, mosogatás, ruhajavítás. 

- tüzelőbehordás, begyújtás. 

- hó eltakarítás, kísérés, segítségnyújtás vészhelyzet kialakulásának 

megelőzésében és a kialakult vészhelyzet elhárításában. 

Személyi gondozás tevékenységei: - információ nyújtás, tanácsadás és mentális támogatás. 

- családdal, hozzátartozóval, ismerősökkel való kapcsolattartás  

- ügyintézés  

Gondozási és ápolási feladatok körében: - mosdatás, fürdetés, ágyazás ágyneműcsere, 

körömápolás, folyadékpótlás, étkeztetés, sebkezelés, gyógyszeradagolás, vérnyomás és 



vércukormérés. Hely és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül. Háziorvos írásos 

rendelésén alapuló terápia követése. 

Elmondható, hogy a korábbi évekhez képest a családok összetétele megváltozott, a 

többgenerációs családok szinte már nem léteznek, így az egyedül élő idősek száma is egyre 

növekszik. Az elmagányosodás miatt több gondoskodást és törődést, figyelmet igényelnek. 

Tapasztalataink szerint az idős embereket gondozó családok számára nagy segítséget jelent, 

ha a gondozónő besegít az idős családtag gondozásába, és figyelemmel kísérik az ellátott 

egészségi és mentális állapotát. 

 

Központi konyha 

 

Személyi feltételek: 1 fő élelmezésvezető 

2 fő szakács 

3 fő konyhai kisegítő 

 

 

2019. évi tényleges felhasználás   
  

Létszámok adagszám felhasznál

ható 

felhasznált Felhasznált 

(csoportosítva) 

Felhasznál

ási 

megoszlás 

 Parád óvoda 

gyermek  

13896         3 682 

440,00 Ft  

        3 640 

365,38 Ft  

  3 640 365,38 Ft  18,88 

 Parád iskola 

tízórai  

7457            507 

076,00 Ft  

           501 

282,28 Ft  

  

 Parád iskola 

menza  

11421         2 055 

780,00 Ft  

        2 032 

291,18 Ft  

  

 Parád iskola 

napközi  

15940         5 021 

100,00 Ft  

        4 963 

730,20 Ft  

  7 497 303,66 Ft  38,88 

 Külsős vendég  2138         1 845 

252,00 Ft  

        1 824 

168,62 Ft  

  

 Bodony 

szoc.étkezés  

8311         1 994 

640,00 Ft  

        1 971 

849,75 Ft  

  

 Parád idősek 

klubja   

8329         1 998 

960,00 Ft  

        1 976 

120,39 Ft  

      1 976 120,39 

Ft  

10,25 

 Parád vendég 

étkezés  

9885         2 372 

400,00 Ft  

        2 345 

293,57 Ft  

  

 Szünidei 

étkezés(hátr.hel

yz.)  

148              26 

640,00 Ft  

             26 

335,62 Ft  

  6 167 647,56 Ft  31,99 

 Összesen  77525      19 504 

288,00 Ft  

     19 281 

437,00 Ft  

   19 281 437,00 Ft  100,00 

 Eltérés      -         222 

851,00 Ft  

  

 

 

 

Parád, 2020. 06. 18.  

                                                                                       

                                                                                     Készítette: Répáné Török Renáta 

                Mb. intézményvezető 





























From: Gyarmati Gábor [mailto:gabor.gyarmati@digi.co.hu]  
Sent: Friday, June 12, 2020 2:07 PM 
To: polgarmester.parad@t-online.hu 
Subject: DIGI állomás építése 
 

Tisztelt Önkormányzat! 
 
Hálózatfejlesztésünk, bővítéseink sorában  egyrészről jelenleg a Mátrában végzünk munkát. Vagyis 
próbáljuk megtalálni a  leendő állomások minden szempontnak (műszaki, építhetőségi, 
természetvédelmi, látvány, lakossági, rádiófrekvenciás, szerződéses,  s nem mellékesen 
törvényességi) megfelelő helyeit. 
Parád környékén, a település és a 24-es főút vonatkozó részének az ellátása a feladat. 
Jelenlegi ismereteink szerint  erre egy lehetőség kínálkozik. 
A Parád külterület  0140/46 hrsz külterület amely annak a külterületnek az egyik  földrészlete, ahol 
egy jelenlegi is üzemelő társszolgáltatói torony áll. Ennek közelében a vonatkozó szakmai és 
építészeti szabályoknak megfelelő távolságban helyeznénk el a DIGI állomást. 
 
A helyszín kiválasztásában  meghatározó, szerepet játszik a közeli betáp lehetősége.  (Földhivatali 
anyagok mellékleve. )  
 
A tulajdonosokkal megállapodtunk, helyi lakosok,  
 
Állomásaink jellemzően 30 esetleg 40 méter magas, térbeli rácsos szerkezetű, öntartó, négyzet 
keresztmetszetű a saját alaptestéhez kötött antennatartó tornyok. Az acélszerkezet üzemi 
előregyártás és felületkezelés után helyszíni szereléssel készül. Az alaptest készítését minden esetben 
geodéziai kitűzés és talajmechanikai szakvélemény elkészíttetése előzi mg. 
A toronyra kerülő antennák felszerelése csőszelvényű antennatartó adapterekre csavarozott bilincs 
kapcsolattal történik. Tornyonként 3-6 szektorsugárzó antenna kerül elhelyezésre. , az 1725-1730 és 
az 1820-1825 MHz-es frekvenciatartományokban üzemelő önálló mobil, hang- és adatforgalmi 
szolgáltatást hivatott megoldani LTE technológiával. Egy-egy bázisállomás helyigénye 250 m2 amely 
területet – a vonatkozó szabályoknak  megfelelően – minden esetben kerítéssel veszünk körül.   
 
Az állomásoknak karbantartási igénye jóformán nincsen. Ha nincs azonnal elhárítandó hiba, vagy 
egyéb üzemi probléma, a szokásos karbantartás, szoftver frissítés érdekében  technikusaink egy 
évben egyszer keresik fel a helyszínt. 
 
Tervezőink következetesek  a hatóságok által előírt  feltételek betartásában, ugyanakkor rugalmasak 
az elhelyezés, mind pedig az esetleges álcázási lehetőségeket, előírásokat illetően. 
 
Kérjük szíveskedjenek tájékoztatni, hogy milyen lehetőséget, realitást látnak a jelzett helyszínen a 
bázisállomás megvalósítására, támogatásukra.. 
 
               Tisztelettel: 
                
                              Gyarmati Gábor 
                                   DIGI Kft  
 
Gyarmati Gábor 
Akvizítor 
DIGI KFT Mobil Telekommunikációs Osztály, 
Tel: (06 70) 452 2325, E-mail: gabor.gyarmati@digi.co.hu,  Web: www.digi.hu Customer Oriented * 
Trust * Agility * Innovation 

mailto:gabor.gyarmati@digi.co.hu
mailto:polgarmester.parad@t-online.hu
mailto:gabor.gyarmati@digi.co.hu
http://www.digi.hu/


E-hiteles térképmásolat - Teljes másolat

Heves Megyei Kormányhivatal
3301 Eger Barkóczy F. u. 7. Pf. 14.

Helyrajzi szám: PARÁD külterület 140/47 Megrendelés szám: 7/800/2020

A térképmásolat a kiadást megelõzõ napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával. A
térképmásolat méretek levételére nem használható!
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