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I. Bevezetés
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI.
törvényben foglaltak szerint, az önkormányzati tűzoltóság a települési önkormányzat, és az
önkéntes tűzoltó egyesület által közösen alapított köztestület, amely a települési
önkormányzat vagy az önkormányzati társulás közigazgatási területén, a hivatásos
tűzoltósággal kötött együttműködési megállapodás alapján és annak szakmai iránymutatása
alapján tűzoltási és műszaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehető készenléti
szolgálatot lát el és közreműködik közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a biztonsági
intézkedések végrehajtásában.
A Békési Önkormányzati Tűzoltóság három településen: Békés, Bélmegyer, Tarhos
közigazgatási területén lát el tűzoltási és műszaki mentési feladatokat.

II. A központi költségvetési támogatás felhasználása
Működésünk anyagi fedezetét meghatározóan az állami támogatás, önkormányzati támogatás,
és saját bevétel biztosítja.
48/2011. (XII. 15.) BM rendelet (az önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról,
létesítményei és felszerelései minimális mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat ellátásáról)
28. §-ban meghatározottak szerint a központi költségvetés által biztosított tárgyévi
hozzájárulás összegének legfeljebb 70%-át fordíthatjuk az egyes beosztásokhoz szükséges
személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadásokra.
A 2011. évi CLXXXVIII. törvény 38.§(12.b) alapján valamennyi önkormányzati tűzoltóság a
készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű (22.000.000.-Ft) alaptámogatásra jogosult.
Ezt az összeget növeli a Békési Önkormányzati Tűzoltóság esetében a 239/2011. (XI.18.)
Kormányrendelet 13.§-a szerint kiszámított veszélyeztetettségi pontszám (769 pont) alapján
járó 2.470.800.-Ft. A támogatás havi összege 2012. év első négy hónapjában 2.558.608,-Ft
volt, majd május hónaptól kezdődően 1.779.546,-Ft lett. Így az egész éves teljes normatív
támogatás 24.470.800,- Ft.
A normatív támogatás felhasználása:
45,70 % Személyi jellegű kifizetés: 10.370.267 Ft
14,41 % Munkaadókat terhelő járulék: 3.270.682 Ft
35,70 % Dologi kiadás:
8.101.519 Ft
A munkabér jellegű kifizetés és a munkaadót terhelő járulék összege 2012. november 30-án a
jóváírt állami támogatás 60,12 %-a, ez a jogszabályban leírt maximum alatt van 9,88 % -kal.
Az egész éves teljes normatív támogatás 24.470.800,- Ft, mely 6.903.645,- Ft-tal kevesebb az
előző évben kapott normatív támogatásnál (2011. évben 31.374.445,- Ft támogatás került
leutalásra). Ezért nélkülözhetetlen volt az Önkormányzat anyagi segítsége, valamint saját
bevételi lehetőségek kihasználása.
Békés Város Önkormányzata részéről 4.405.000,-Ft pénzeszköz átadás történt 2012 évben a
tűzoltóság részére. Ezt az összeget munkabérek kifizetésére, és védőruhák vásárlására
fordítottuk.
Saját bevételként fegyver és kulcsőrzésből havi 30.000 Ft, faeltávolítás, gallyazás díjaként
340.000 Ft, tűzcsapellenőrzés, tűzoltókészülék felülvizsgálat díjaként 140.000 Ft került
számlázásra. Ezeket az összegeket a működéshez szükséges kiadások emésztik fel:
tisztítószerek, üzemanyag, kenőanyagok, közüzemi számlák.

Nagymértékben veszélyeztette működésünket az állami normatíva drasztikus csökkentése,
amit minimális saját bevétellel lehetetlen pótolni. Feltétlen szükséges volt az önkormányzat
anyagi segítsége, ami nélkül működésképtelenné váltunk volna. Elkerülhetetlennek tartom az
állami normatíva korrigálását, hiszen az ország önkormányzati tűzoltóságai közt hatalmas
támogatási különbségek jelentek meg.
Anyagi nehézségeink miatt minden hónapban külön figyelmet követel kiadásaink rendezése,
időben történő kifizetése. Mindezek miatt jelenlegi számlaegyenlegünk 43.000 Ft, de vannak
olyan halasztható, be nem fizetett számláink, amik miatt számlaegyenlegünk tulajdonképpen
0, azaz nulla Ft.

III. Tűzoltási, műszaki mentési tevékenység
Előző évhez képest eddig 26-al kevesebb esetben történt riasztás. Saját erő 60 esetben volt
elegendő, 70 alkalommal a Békéscsaba HTP segítségével történt kárelhárítás. 125 esetben Ies, 5 esetben II-es fokozat került elrendelésre.
Tűzoltások során nagyrészt szabadtéren keletkezett tűzesetek igényeltek beavatkozást,
néhány esetet kivéve saját erőből oltottuk el ezeket. Épületekben tíznél több esetben
avatkoztunk be.
Műszaki mentések túlnyomó részt faeltávolítások során, darázsfészkek, méhrajok
eltávolítása kapcsán adódtak. Kisebb számban közúti balesetnél került sor beavatkozásra.
Vonulások, beavatkozások jellegét az alábbi táblázatok mutatják.
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IV. Ügyelet, híradó, informatikai tevékenység
A jogszabályban előírt okmányokkal és nyilvántartásokkal rendelkezünk, azok vezetése
folyamatos naprakész. A szolgálati napló, és az eseménynapló újabb, frissített, használhatóbb
formában került kialakításra.

Június havi tesztüzemet követően, riasztásokat a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Főügyeletéről kapjuk a PAJZS rendszer segítségével. A kapott riasztást követően
a híradó-ügyeletesünk SMS-modem segítségével riasztja a készenlétben, de tűzoltólaktanyán
kívül tartózkodó, vonulni köteles tűzoltóinkat. November 17-től 30-ig az SMS alapú riasztási
rendszer nem működött a kimenő hívások letiltása miatt, ebben az időben EDR kézirádióval,
Káreset 10-es csatornán történt a riasztás.
Híradóügyeletünkön Internet segítségével működik az Office Outlook levelező
rendszer, mely mindennapi használatban van. Vezetékes telefonvonalon felül, egy mobil
telefon is rendelkezésre áll, mely ingyen beszélgetést tesz lehetővé a tűzoltók egymás közt, és
az ügyelet közti kapcsolattartáshoz. Jövő év közepétől tűzoltóságunk T-Mobile csoportja, az
önkormányzat csoportjához csatlakozik, ezáltal nagyban bővül az ingyen elérhető személyek
száma.
A híradóügyeleten elhelyezésre került egy konkrét feladatsor, ami pontosan
meghatározza a híradóügyeletes feladatait, teendőit ellenőrzések során. Az ügyeleti
számítógépen elhelyeztünk egy újabb, veszélyes anyagok beazonosítására szolgáló
programot. A tűzoltóság honlapjának vezetése a képzési feladatok kiemelt hangsúlya miatt
kissé háttérbe szorult, de feledésbe nem merült.

V. Képzés, továbbképzési tevékenység
Békéscsaba HTP parancsnok-helyettesétől kapott elméleti teszt feladatok segítségével, soron
kívüli elméleti foglalkozásokat tartottunk. Ez évben kapott ellenőrzések által, szerelési
feladok terén feltárt hiányosságok alapján, a képzési terven felül is sor került gyakorlati
feladatok végrehajtására.
A szerelési foglalkozások szinten tartása, a tűzcsapellenőrzések, és a téli időjárás miatt
a szertárban végrehajtható feladatokra, helyismereti gyakorlatokra korlátozódott. Békés város
területén leellenőriztük az összes tűzcsapot, hibajegyzéket továbbítottuk az Önkormányzat, a
Vízművek, és Békéscsaba HTP részére. Leellenőriztük Bélmegyer és Tarhos területén
található tűzcsapokat is. Ez évben, és jövőre is az előírtnál több gyakorlatot terveztünk, ami
szükséges is a magabiztos beavatkozások végrehajtása miatt.
Szükséges a szerelési feladatok gyakoroltatása, a korábbi ellenőrzések, és saját
tapasztalataim szerint is. Ez évi gyakorlatok, ellenőrzött gyakorlatok során gyakran
tapasztalhatók voltak hiányosságok a szerelési gyakorlottság területén. Szerencsére
tűzeseteknél a beavatkozások nem mindennaposak az őszi, téli időszakban, valamint a
szolgálati beosztások alapján is ritkán kerül sor éles bevetésre egy-egy személy. Ezek miatt
nagyon fontos, hogy minden beavatkozó legyen felkészült az irányító, és beavatkozó,
gépjárművezető beosztásban egyaránt. A szerelési foglalkozások, gyakorlatok oktatási
naplóban, illetve gyakorlattervben megjelenítésre kerülnek.

VI. Műszaki tevékenység
1 db gépjárműfecskendővel rendelkezik tűzoltóságunk, a szükséges tartalék
gépjárműfecskendőt jelenleg az önkormányzat bérli. Feltétlen szükségesnek tartom
gépjárműfecskendő beszerzését két fontos ok miatt.
A jelenleg készenlétben tartott járművünk Frsz: LIB-760, Steyr gyártmányú, 1980-ban
készült, 32 éves, bár futásteljesítménye nem magas: 24.170 km, de sebességváltó áttételezése
maximum 70 km/h sebességet enged, ami Bélmegyer, Tarhos területére indokolatlanul
megnöveli a vonulási időt. Fülke hátsó része nagyon szűk, a behelyezett légzőkészülékek
miatt a tűzoltók elhelyezkedése, öltözése nehéz. Ez a jármű elavultságára utal, a korszerűbb

járműveken sokkal bővebb hely került kialakításra. Másodsorban kiváltásra kerülhetne a
tartalék fecskendő bérlése, ami nagy anyagi nehézséget venne le önkormányzatunk válláról.
Hiányosság továbbá, hogy nincs mindenkinek egyéni légzőkészülék álarca, ami
higiéniai szempontból feltétlen szükséges lenne. Jelenleg 6 db. készlettel rendelkezünk, ami
további 8 db beszerzését indokolja. Ezzel kapcsolatban kértük Békéscsaba HTP segítségét.

VII. Jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételek megléte
Egészségügyi alkalmasságai igazolása mindenkinek megvan, érvényességét folyamatosan
figyelemmel kísérjük, legközelebb 2013. január hónapban esedékes 2 fő részére. E tekintetben
nagy segítség, hogy önkormányzatunk szerződése a foglalkozás-egészségügyi
alapszolgáltatást nyújtó szolgálattal ingyenessé teszi a vizsgálatot. Jogosítványok, és PÁV I.
érvényességét is vezetjük.
A korábbi parancsnokhelyettes, Csóka Károly hosszabb betegsége miatt nehezebb lett
a szerparancsnoki beosztás megszervezése, és hasonló helyzetek bekövetkezése miatt,
időnként bonyolulttá válhat a szolgálatszervezés a gépjárművezető beosztás kiadásával.
Tárgyi feltételek az előírásokban leírtaknak megfelelnek. Gépjárműfecskendő, és azon
málházott felszerelések, és felülvizsgálatuk folyamatosan követett, ellenőrzött. Egyéni
védőeszközök ez évben az Önkormányzat nagy anyagi segítségével beszerzésre kerültek. A
rossz minőségű bevetési ruhák, védősisakok kikerültek a használatból, helyettük új, kornak
megfelelő védőeszközökkel rendelkezünk. Védősisakok felülvizsgálata is figyelemmel kísért,
2014-ben esedékes.
Továbbra is hiányosság, hogy nincs mindenkinek egyénileg, személyre kiadott
légzőkészülék álarca. Ezt jeleztem is a Békéscsaba HTP irányába, és szeretnénk több
légzőkészülék álarchoz jutni.
A szertár, híradóügyelet, iroda, tisztálkodó helyiség állapota rendezett, megfelelő.
Kisgépkezelői képesítések másolatait elhelyeztük a gépjárműfecskendőn.

VIII. Személyi állomány elméleti és gyakorlati felkészültsége
2012 évben, a korábbi átfogó ellenőrzésen felül 17 esetben került sor feljegyzésre a
felügyeleti (ellenőrzési) naplóban. Az ellenőrzések kiterjedtek az állami normatíva
felhasználására, munkavédelmi szabályok betartására, gépjárműfecskendőre, és azon
elhelyezett felszerelésekre, egyéni védőfelszerelésekre, híradóügyelet okmányaira. Több
ízben kontrollálták a megtartott ellenőrző gyakorlatokat, szolgálatellátást, próbariasztással a
normaidő betartását, a légzőkészülék használatát. Több esetben hiányosságra derült fény,
melyek részben azonnal, illetve folyamatosan pótolva lettek. Voltak olyan képzettségbeli,
felkészültséggel kapcsolatos negatív jelenségek, amik folyamatos gyakorlással küszöbölhetők
ki. Ennek érdekében rendszeresen gyakoroljuk a málházási rend, légzőkészülék használatának
ismeretét, beavatkozások során szükséges teendőket.
A hiányosságokat felfedő ellenőrzések, valamint az öntudatos hozzáállás alapján,
külön felszólítás nélküli önképzés, és események kiértékelése, megbeszélése során fejlődött
az elméleti, és gyakorlati ismeretszintje valamennyi tűzoltónak. A 2013 évre tervezett
gyakorlatok száma, valamint azon kívüli szerelési gyakorlatok rendszeressé tétele biztosítja a
felkészültség magasabb szinten tartását.

IX. Szolgálat ellátásával kapcsolatos tapasztalatok
Év elején 10 fő főfoglalkozású tűzoltó látta el a szolgálatot 6 fő önkéntes segítségével. Év
közben is szinte folyamatosan változtak a beosztásba tervezhető személyek.
Jelenleg a szolgálatot 7 főfoglalkozású, és 7 önkéntes látja el. Szerparancsnoki
beosztásra 6 fő, gépjárművezető beosztásra 6 fő tervezhető. A folyamatos szolgálatellátás
érdekében szükséges szem előtt tartani a szerparancsnok, és a gépjárművezető beosztásba
beosztható személyek arányát, és a rugalmasabb szolgálatszervezés érdekében szükségesnek
tartom jelenlegi tűzoltó(k) ez irányú továbbképzését. Tehát szükség lesz gépjárművezetőre,
ugyanis az előző két beosztás 4 személynél duplikált, vagyis szerparancsnok is,
gépjárművezető is.
2012. október 11-től személyemben új parancsnok került kinevezésre, a korábbi
parancsnok ettől kezdve parancsnok-helyettesi feladatokat lát el.
Szolgálat ellátás során vétség egy fővel szemben merült fel, aki közös megegyezéssel
kilépett tűzoltóink soraiból. (Nem jelent meg szolgálatban, helyettesítéséről kellett
gondoskodnunk.) Más személyekkel kapcsolatban, szolgálatban történt ruházati szabályok be
nem tartása fordult elő néhány esetben, amit felszólításra azonnal rendezett az érintett. Ezen
kívül nem fordult elő parancsmegtagadás, szolgálatellátással kapcsolatos mulasztás.
Szolgálatcsere havonta néhány esetben előfordul elő, előre nem látott akadály miatt. A
szolgálatcsere, illetve pár órás helyettesítés zökkenőmentesen, szolgálati naplóba bejegyezve,
parancsnoki jóváhagyással történik.
Beosztások tervezése heti bontásban történik, de szükségesnek látom havi szervezés
bevezetését is.
X. Munkavédelmi és tűzvédelmi tevékenység
Munkavédelmi szabályzattal, kockázatértékeléssel, tűzvédelmi oktatási naplóval
rendelkezünk, ezek vezetése folyamatos, naprakész. Szolgálatban, kárelhárítás során sérülés,
baleset nem történt. Védőfelszereléseink újakkal bővültek, ezen a téren semmi kifogásolni
valónk nincs.
Zuhanyzóban eddig hiányzott kapaszkodó felszerelésre került.
XI. Összegzés
2013. évben sajnos nem emelkedik észrevehetően állami normatívánk. A munkabérek,
közüzemi számlák, szükséges felülvizsgálati díjak, műszaki vizsgálatok teljesen kimerítik
költségvetésünket. Éves költségekhez képest minimális bevételeink az előre nem látott
kiadásokat sem fedezték, 2012-ben is szükség volt nagy összegű önkormányzati támogatásra.
Feladatainkat úgy szeretnénk elvégezni – figyelembe véve az alapító önkormányzatok és a
felettes szakmai szervek útmutatásait -, hogy a munkánk eredménye olyan legyen, hogy a
rendelkezésre álló anyagi eszközeinket és technikánkat alapul véve a lakosság, a
polgármesteri hivatalok pozitívan értékeljék a munkánkat.

Békés, 2013. március 15.
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