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TÁJÉKOZTATÓ
A Békés Városi Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság
működésének megkezdése óta végzett munkájáról
A Békés Városi Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság (a továbbiakban: tűzoltóság)
működésének megkezdése, azaz 2008. december 1. óta a köztestület legfőbb szerve a
Küldöttgyűlés 5 alkalommal ülésezett: 2008. december 4-én, 2009. január 16-án, 2009.
szeptember 18-án, 2009. december 23-án és 2010. március 31-én. A működés megkezdése óta
eltelt időben a tűzoltóság életében az alábbi fontosabb események történtek:
Az elmúlt hónapokban a parancsnok, a parancsnok helyettes, az elnök, és az állomány
dolgozói tevékenységének köszönhetően nagy fejlődésen ment keresztül a tűzoltóság, úgy a
képzettség, az elhelyezési körülmények, mint a műszaki-technikai ellátottság vonatkozásában.
Ezen fejlesztések csak úgy voltak elérhetők, hogy a következetes munka, a szervezettség és a
szakszerű beavatkozások egyre nagyobb elismertséget váltottak ki az önkormányzatokból, a
gazdálkodó szervezetekből, illetve a lakosság köréből, mely anyagi támogatással is párosult.
A veszélyforrások nagysága, a védendő terület nagysága, a létesítmények, objektumok, és a
lakosság száma indokolja köztestületi tűzoltóság további minőségi javítását, valamint annak
szinten tartását.
Tevékenységünket a feladatainkat meghatározó különböző szintű jogszabályok és az
alapszabályunk alapján végeztük.
Céljaink között kiemelt helyet foglalt el az önkormányzatokkal, a szakmai felügyeleti
szervvel való hatékony együttműködés kialakítása, egymás munkájának kölcsönös segítése és
a lakossággal való közvetlen kapcsolattartás.
Mint az ismeretes, a tűzoltóságot az alapító önkormányzatok és a Békés Városi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület hozta létre 2007 májusában a tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 34. § (1) bekezdése alapján. Ezt
követően a tűzoltóság egy bíróság által bejegyzett, de ténylegesen nem működő
köztestületként létezett (APEH regisztráció, bankszámla, telefonvonal, jogszabály által
kötelezően előírt beszámolási kötelezettségek teljesítése, szakmai vezetők megválasztása
nélkül). A tűzoltóság 2008. december 1-jén kapott működési területet, mely időpontig a
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Köztestületet az alapítók figyelmetlensége, illetve az Egyesület mulasztásai következtében
mind jogi, mind szakmai szempontból rendezetlen viszonyok jellemezték. A Köztestület nem
rendelkezett APEH regisztrációval, adószámmal, bankszámlával, vezetékes telefonvonallal
(105-ös segélyhívó vonallal sem). A működéshez elengedhetetlen szakmai tervek, a működést
szabályozó szabályzatok nem voltak előkészítetve. A személyi állomány továbbképzése is
szükségessé vált, annak érdekében, hogy a köztestületté válás miatt megnövekedett szakmai
színvonalú feladatellátás követelményeinek meg tudjanak felelni. A Köztestület bírósági
bejegyzésétől a tényleges működés megkezdésig tartó szűk másfél év alatt a Köztestület
létrehozását kezdeményező Egyesületnek lett volna ideje és lehetősége a fentiekről
gondoskodni, a megfelelő intézkedéseket megtenni.
Békés Város Önkormányzata, mint egyik alapító, a köztestületi tűzoltóság területi
működési engedélye megszerzésekor szembesült a fent írt hiányosságokkal. A Békés Megyei
Katasztrófavédelmi

Igazgatóság,

illetve

a

Polgármesteri

Hivatal

vezetői

gyors

beavatkozásának köszönhetően vált lehetségessé a Köztestület körülményeinek rendezése,
hiszen ilyen viszonyok között a köztestületi tűzoltóság meg sem kezdhette volna működését.
A hiányosságok kiküszöbölése a 2008. év végén és a 2009. év folyamán sikeresen megtörtént,
melyért köszönetünket fejezzük ki a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, illetve a
Békési Polgármesteri Hivatal érintett vezetőinek, munkatársainak.
Kapcsolataink:
Jól működő szakmai kapcsolatot tartunk fenn a működési területünkön található
társszervekkel. Elsősorban a rendőrséggel alakult ki napi munkakapcsolat a közösen elhárított
tűz- és káresetek során, a műszaki mentéseknél. Hasonlóképpen napi munkakapcsolatban
állunk a mentőszolgálattal, akikkel kölcsönösen kiegészítjük, segítjük egymás munkáját.
Szakmai felügyeletünket az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság látja el a
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság útján. Tevékenységünk szinte minden ponton
kapcsolódik egymáshoz. Így napi kapcsolatban állunk a rendszeres kiképzés, a tűz- és
káresetek felszámolása területén, a katasztrófák megelőzésében.
Jelentős segítséget kaptunk Békés Város jegyzőjétől és jogi munkatársától, akik
segítették a munkánkat. Napi munkakapcsolatban álltunk az Önkormányzat szervezeti
egységeivel is. Valamennyiük munkáját ezúton is szeretném megköszönni.
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Sajtó-és propaganda tevékenység:
A munkánkhoz szorosan kapcsolódik a tájékoztató, felvilágosító tevékenység. A
működési területünkön keletkezett tűzesetekről folyamatosan tájékoztattuk a médián keresztül
a lakosságot. Tevékenységünkkel kapcsolatos tájékoztatási, felvilágosítási lehetőségeinket a
lakosság egyre szélesebb körei részére hozzáférhető internetes oldalunk (bekesot.atw.hu) is
bővíti.
Tűzoltási, műszaki mentési, szolgálatszervezési tevékenység:
Riasztásra összesen 132 esetben került sor a tűzoltóság működési körzetének településeire. Az
események megoszlása:
Tűzeset
Műszaki mentés
Téves jelzés
Vaklárma
Összesen

Békés
44
70
3
7
124

Bélmegyer
3
2
5

Tarhos
1
2
3

Összesen
48
74
3
7
132

Az elrendelt riasztási fokozatok alapján 2009-ben 92 db I-es, I-es kiemelt és 11 db IIes, II-es kiemelt minősítésű (összesen: 103), 2010-ben 20 db I-es, I-es kiemelt és 9 db II-es,
II-es kiemelt minősítésű (összesen 29) eseményünk volt. Az események több mint 90%-a
esetében elegendő volt a saját erőnk. A bekövetkezett káresetek felszámolása során
tűzoltóinkat nem érte baleset. 2010. év elején a téli időszakban a közúti balesetek miatt a
műszaki mentés volt túlsúlyban. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a baleseteknél nagy
hasznát vettük a 2009 novemberében vásárolt hidraulikus feszítő-vágó berendezésnek.
Az állomány bátor helytállással, küzdeni tudással, segíteni akarással, szívvel lélekkel végzett
munkával egészítette ki a szakmai tudást és a szerelési készségeket.
Pillanatképek a 2009. évi beavatkozásainkból
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Szolgálatszervezés:
A 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a működés
megkezdésekor 32 fő tűzoltó részére nyújtottunk be regisztrációs kérelmet a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz. Az igazgatóság végrehajtotta a tűzoltóink regisztrációját
a beküldött dokumentumok (orvosi érvényesség, állami, szakmai végzettség) alapján. 2009.
év végéig 32 megfelelő végzettséggel és orvosi alkalmassággal rendelkező, vonulásra
alkalmas tűzoltónk volt regisztrálva. Jelenleg 21 fő regisztrált tűzoltó van a köztestületnél,
közülük 1 fő jelenleg nem vállal szolgálatot, ténylegesen nem dolgozik, azonban tartalék
emberként rendelkezésre áll.
A készenléti szolgálat szolgálatszervezését heti bontásban készítjük. A napi szolgálat
minimum egy tűzoltásvezető, kettő gépkocsivezető, kettő beosztott tűzoltó és a
híradóügyeletes.
Személyi állomány
2009-ben

2 fő főfoglalkozású,

Beosztás szerint:

30 fő nem főfoglalkozású

2 tűzoltásvezető
12 gépkocsivezető
18 beosztott tűzoltó

Személyi állomány
2010-ben

7 fő főfoglalkozású,

Beosztás szerint:

14 fő nem főfoglalkozású

2 tűzoltásvezető
10 gépkocsivezető
8 beosztott tűzoltó
(+ 1 fő tartalék)

Képzés, továbbképzés:
A 2009. év kiképzési terve a kiadott központi módszertani irányelvek figyelembe
vételével készült. A képzés elméleti, gyakorlati elemekből épül fel. Az elméleti képzés során
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az ismeretek felelevenítését és új technikák, technológiák megismertetését célozzák meg. A
gyakorlati képzés az ismeretek készségszintű alkalmazását biztosítja.
A gyakorlatiasságra tettük a hangsúlyt, ezért az előírtnál több foglakozást tartottunk
laktanyán kívüli helyszíneken. Ezeket a helyszíneket a város meghatározó létesítményei, a
tömegtartózkodási helyei, illetve a legfontosabb oktatási és kulturális intézményei közül
választottuk ki.
Az előírtnál több begyakorló gyakorlatot tartottunk, és számos helyismereti
foglalkozást szerveztünk a működési terület jelentős intézményeiben, üzemeiben. Ezzel is
segítve, előkészítve egy esetlegesen bekövetkező tűz-, vagy káreset sikeres elhárítását.
A gyakorlatok mellett természetesen a laktanyán belüli képzés sem szorult háttérbe.
Szaktekintélynek számító külső előadók segítségével tettük sokrétűbbé, alaposabbá a
munkavégzéshez szükséges ismereteket.
A készenléti szolgálatot ellátóknál kiemelt feladatként kezeltük a műszaki tanfolyami
képzés területén a korábbi években felhalmozódott képesítési elmaradások pótlását.
Az év folyamán megvalósult beiskolázások:
2009-ben

tizenkét

tűzoltónk

eredményes

vizsgát

tett

gépjárműfecskendő és áramfejlesztő gépcsalád kezeléséből. A Katasztrófavédelmi Oktatási
Központ megküldte részükre a tűzoltó technika kezelői igazolványt, mely alapján jogosultak
Steyr 791 TLF-A-4000, Mercedes 1017 TLF-2000, Mercedes 1222 HLF-2000, és Honda HT
2200 technika kezelésére.
Két tűzoltónk a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon megszervezett
középfokú végzettséget adó parancsnoki tanfolyam hallgatója, mely alapján sikeres vizsgát
követően tűzoltásvezetői beosztásba nevezhetők ki.
Két fő kezdte meg négy hónapos tanulmányait februárban a köztudottan nagy
presztízsű szegedi tűzoltóságon. A sikeres vizsgák után alapfokú tűzoltó szakképesítést és
tűzoltó technika kezelői igazolványt szereznek. A négy hónapos képzés megegyezik a
hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állományába tartozó tűzoltók képzésével. Az év
folyamán további négy fő beiskolázását tervezzük.
2010. március elején kisgépkezelői tanfolyamot szerveztünk, amelyre valamennyi
készenléti szolgálatot teljesítő –vizsgával még nem rendelkező- tűzoltónkat beiskoláztuk. Az
elméleti és gyakorlati vizsga után (április 27.) tűzoltó technika kezelői igazolványt kapnak,
mely alapján jogosulttá válnak hidraulikus feszítő-vágó, motoros láncfűrész és áramfejlesztő
használatára.
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Gazdasági, műszaki, technikai tevékenység:
Működésünk anyagi fedezetét meghatározóan az állami támogatás, azon túl pedig saját
bevétel biztosítja. A jelenlegi kiemelkedően nehéz gazdasági helyzet ellenére a Köztestület
stabilan működik, és hiszem, hogy – a korábbi gyakorlatot folytatva – tervszerű
gazdálkodással ez a stabilitás a jövőben is biztosítható lesz.
Tudjuk, hogy az önkormányzat erejéhez mérten eddig is sokat tett a
tűzoltóságért, és a város tűzvédelméért, amiért fogadják köszönetünket.
Szakfelszerelésre, védőruházatra 2009-ben kiemelkedően magas összeget fordítottunk,
közel 10 millió Ft értékben. Beszerzésre került többek között:
Védőeszközök közül:
- AGA Spiromatic légzőkészülék 6 készlet,
- bevetési védőöltözet (kabát és nadrág) 6 db,
- védősisak 6 db
- tűzoltó mászóöv 4 db,
- védőcsizma 5 pár,
Szakfelszerelések közül:
- Steyr-Rosenbauer TLFA-4000 tipusú gépjárműfecskendő 1 db,
- kárhely megvilágító berendezés 1 db,
- négyrészes dugólétra 1 db,
- kihúzós létra 1 db,
- nyomótömlő „B” 10 db
- nyomótömlő „C” 4 db
- mentőkötél 2 db,
- sisaklámpa 7 db,
- keresőlámpa 2 db,
Az önkormányzattól kapott 2 millió forintos kamatmentes kölcsön támogatásból fedeztük
a hiányzó szakfelszerelések pótlását, mely a tartalék gépjárműfecskendő felmálházásának
költségeit is tartalmazza. Az önkormányzattól 2009 novemberében kapott 2 millió forint
kamatmentes kölcsön törlesztése folyamatos, eddig 1.144.000,- Ft-ot fizettünk vissza. A
támogatásból az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:
-

-

Lukas típusú feszítő-vágó
berendezés + feszítőhenger 1 klt,
áramfejlesztő 1 db,
négyrészes dugólétra 1 db,
kihúzós létra 1 db,
mentőkötél 2 db,
kút és szelepkötél 4-4 db
nyomótömlő „B” 14 db,
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nyomótömlő „C” 10 db,
habbal oltó készülék 4 db,
porral oltó készülék 12kg-os 2 db,
porral oltó készülék 6kg-os, 2 db,
mélyszívó 2 db,
állványcső 2 db,
4 ágú osztó 3 db,
tűzoltó védőcsizma 10 pár,

-

olajálló csizma 4 pár,
mászóöv 3 db,
motoros fűrész 1 db
tűzcsapkulcs 2 db
saválló kesztyű 4 pár
veszélyt jelző tábla 2 db

-

mentőálarc 1 klt,
csapszegvágó 2 db,
kéziszerszámok 6 db,
terelőbója 2 db,
feszítővas 2 db,

2010-ben tűzoltó technikát közvetlenül érintő beruházásra a 2009. évi fejlesztés miatt nem
volt szükség.

A még hiányzó saját tulajdonú középkategóriás tartalék gépjárműfecskendőt és

védőfelszereléseket (15 fő teljes védőfelszerelése) az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
által 2010 márciusában kiírt pályázat útján szeretnénk elnyerni, melyre a 10 % önrészt az
eredményes gazdálkodásunknak köszönhetően elkülönítettük. A Küldöttgyűlés 2010. március 31-i
ülésén döntött a pályázat benyújtásáról, melynek beadási határideje 2010. május 11.
További fejlesztések:
2009-ben elkészült a szociális blokk (wc-k, zuhanyzó, mosdó), a konyha, a híradópult, az
öltözőszekrények, újjáépítettük a balesetveszélyessé vált bejárati lépcsőt, bevezettük a vizet a
szertárba, megteremtettük a higiénikus légzőálarc tisztítás feltételeit, újrabetonoztuk az udvar törött
burkolóelemeit, hidegburkolattal és lambériával láttuk el a rendkívül mostoha állapotban levő
folyosót és javításokat végeztünk nyílászárókon a gazdaságosabb energiafelhasználás érdekében.
2010-ben felújítottuk a szertár ’60-as években készült, életveszélyesnek minősített
elektromos hálózatát. Legénységi pihenőt alakítottunk ki a szolgálatban levő tűzoltóink részére. A
fűtéskorszerűsítési munkák 20%-os készültségi szinten vannak. A nagykaput elektromos kapunyitó
szerkezettel láttuk el, a bejáratokhoz térfigyelő rendszert telepítettünk.
A tűzoltó laktanya és az eszközállomány használata, a köztestület jogi helyzete:

Az Alapszabály 2008. november 14-i Közgyűlésen elfogadott módosításával a Köztestület
működésének legfontosabb szervezeti kérdései kerültek szabályozásra (pl.: Küldöttgyűlés
felállításának szabályai, elnök, alelnök hatásköre, munkáltatói jogok szabályozása stb.).
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 139/2007. (IV. 26.) és 71/2008. (II. 28.)
határozatai alapján a Köztestület ingyenesen használhatja a Békés, Petőfi u. 24. sz. alatti tűzoltó
laktanyát. A 2008. júliusban a Köztestület alapítói által megkötött „Vagyonhasználati
megállapodás”, illetve a 2008. december 30-án kelt „Leltár” megnevezésű megállapodás értelmében
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a köztestületi tűzoltóság ingyen használhatta a Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (a
továbbiakban: Egyesület) tulajdonát képező eszközöket, felszereléseket.
A 2009. január 16-i Küldöttgyűlésen elfogadásra került az a szerződés, mely Békés Város
Önkormányzata és a Köztestület között jött létre a Petőfi u. 24. sz. alatti laktanya Köztestület általi
ingyenes használata tárgyában. Ennek értelmében a Köztestület 2019. december 31. napjáig
használhatja az ingatlant. Ezen kívül a Küldöttgyűlésen elfogadásra került az eszközök használatára
vonatkozó, az Egyesület és az Köztestület között megkötendő megállapodás tervezet, ami azonban
soha nem került aláírásra, és ezáltal nem jött létre megegyezés a két szervezet között e tekintetben.
2009. november 5-én az Egyesület a tulajdonát képező valamennyi eszközt és felszerelést
visszavette, ezáltal kivonta azokat a Köztestület használatából. Az Egyesület elzárkózott a további
együttműködéstől, és a tűzoltó laktanyából is el kívánt költözni, ám ez – annak ellenére, hogy erre
az Egyesület kötelezettséget vállalt – a mai napig nem történt meg. Az Egyesület felszerelései
jelenleg is elfoglalják a parancsnoki irodát, az ún. PV-raktár földszintjét, valamint a gépjárművei
akadályozzák a vonulást, mivel jelenleg is a Petőfi u. 24. alatti tűzoltó laktanya udvarán állnak. Az
Egyesület többszöri felszólítás ellenére sem ürítette ki a fenti helyiségeket, holott Békés Város
Önkormányzata részéről ingyenesen használatba kapta a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlant
arra a célra, hogy a tevékenységét ott folytassa, és az eszközeit ott helyezze el.
Az eszközök Egyesület általi elvitele, köszönhetően a Békés Város Önkormányzata által
biztosított 2.000.000,- Ft kamatmentes kölcsön támogatásnak, nem akadályozta a Köztestület
további működését. A hiányzó, jogszabály által előírtan kötelezően készenlétben tartandó, a
beszámolóban fentebb már bemutatott, néhány nagyobb értékű eszköz is beszerzésre került, és a
Köztestület stabil működése a jövőben továbbra is biztosított.
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy az Egyesület ellen lefolytatott ügyészségi
törvényességi vizsgálatot követően, Őri Zoltán egyesületi tűzoltó parancsnok és köztestületi alelnök
feljelentése nyomán 2009 augusztusában P.E. 2062/2009. számon törvényességi felügyeleti
vizsgálat indult a köztestületi tűzoltóság ellen, mely jelenleg még nem zárult le. A főügyészség által
megtett törvényességi felszólalásban foglalt észrevételeknek java részben eleget tettünk. A vizsgálat
lezárását követően annak eredményéről további tájékoztatást fogok adni.
Fontos megemlíteni azt a tényt, hogy azt a mintegy 462.000,- Ft-ot, melyet az Egyesület a
közötte, a Köztestület, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) között 2009.
január 8-án létrejött Támogatási szerződés következtében volt köteles visszatéríteni az OKF részére.
Az OKF ezt az összeget a Köztestület részére átadta, melyet ezúton is megköszönünk. Kérem a
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatómat vitassa meg, és vegye tudomásul.
Békés, 2010. április 20.
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