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I. Bevezetés

A tü zoltó ságunk továbbra is három ö nkormányzat — Békés, Bélmegyer és Tarhos, valamint a
Hencz Antal Onkéntes Tűzoltó Egyesü let fenntartásában, nem Jogi személyiségű
ö nkormányzati társulásként műkö dik. A négy jogi személy 5 fő t delegálta kö zgyűlésbe, mint
a Legfelső dö ntéshozó szervbe. A kö zgyűlés tagjai

-Izsó Gábor polgármester, elnö k, Békés Város Ö nkormányzata

-Seres István kö zgyűlési tag, Békés Város Ö nkormányzata

-Kü rti Sándor poLgármester, kö zgyűlési tag, Tarhos Kö zség Ö nkormányzata

-Kovács János László polgármester, kö zgyűlési tag, Bélmegyer Kö zség Ö nkormányzata

-Vágó Dénes kö zgyűlési tag. Hencz Antal Ö nkéntes Tűzoltó Egyesü let

A katasztró favédelemrö l és a hozzákapcsoló dó egyes tö rvények mó dosításáró l szó ló tö rvény,
és a vonatkozó Kormány Rendelet értelmében 2012. április 30-val az Onkéntes Kö ztestü leti
Tűzoltó ságok Onkormányzati Tü zohó ságokkáalakultak át és a terü letileg illetékes Hivatásos
Tűzoltó -parancsnokságokkal együ ttműkö dési megállapodást kö tö ttek, melyet esetü nkben a
Békés Megyei Katasztró favédelmi Igazgató hagyott jó vá.

Az együ ttműkö dési megállapodás értelmében az Ö nkormányzati Tűzoltó -
parancsnokságok tűzoltási és mü szaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehető ek, 24
ó rás készenléti szolgálatot ellátó , első dleges műveleti kö rzettel rendelkező tűzoltó ságok.

A Békési Ö nkormányzati Tűzoltó ság három telepü lésen: Békés, Bélmegyer, Tarhos
kö zigazgatási terü letén lát el tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. Megkö zelítő leg 22.000
állampolgár és 248 km2 első dleges védelmét látja el.

II. Á llomány

Fő foglalkozású állomány:

A 2016-os évet 9 fő foglalkozású és 1 Fél állású tűzoltó val kezdtü k meg. Július 1-én I Fő
munkaviszonya saját kérésére megszü nt, Így az állomány 8,5 fő re csö kkent.

Ö nkéntes tűzoltó állomány:

A Békési Ö nkormányzati Tűzoltó ság ö nkéntes állomáxyát a Hencz Antal Ö nkéntes Tűzoltó
Egyesü let tagjai alkotják. Az egyesűlet jelenlegi létszáma 18 Fő , amibő l 17 fő rendelkezik
szakmai képesítéssel.

Sajnos az ö nkéntesek tervezhető bevonása a szolgálatellátásba a fő foglalkozásuk miatt csak
igen nehezen megoldható



III. Tűzoltási, műszaki mentési tevékenység

97 vonulásunkbó l 78-szor saját erő vel tö rtént kárelháritás. 19-szer volt szü kség
hivatásos tűzoltó k beavatkozására is az esetek kiterjedése miatt. Valamennyi káresemény I-es,
illetve I-es kiemelt fokozat elrendelésével kerü lt elhárításra. Két esetben II. Kiemelt riasztási
fokozat kerü lt meghatározásra. Elmondható , hogy a megyében műkö dő Onkormányzati
Tűzoltó ságok kö zü l idén Is Békés Ö TP kapta a legtö bb riasztást.

Kiemelt káreseménvek:

Január 07: Tarhos és Vésztő kö zö tt a bélmegyeri Leágazásnál egy személygépkocsi fának
csapó dott. Ajárműbe 3 személy beszorult. Oket feszitő -vágó segítségével szabadítottuk ki.

Január 13: Békés és Mező berény kö zö tt jármű csúszott az árokban. Mezö berény l-es
legénységével együ tt 2 személyi mentettü nk ki ajárműbő l.

Január 14: Békés, Lengyel Lajos utca lakástü z. A hivatásos erő k érkezése elő tt 2 fő t és 2 PB
palackot hoztunk ki az épü letbő l.

Február 08: Békés, Veres Péter 9 szám alatti tö mblakás első emeleti folyosó ján keletkezett
tűz. A hivatásos egységek érkezése elő tt a sü rű fü stben az egység a tü zet lokalizálta és
eloltotta.

Február 29: Kopasz utca. Lakó épü letben keletkezett tűz. Az egység a tü zet eloltotta a
mentő k I személyt kó rházba szállítottak.

Március 15: Békés, Széchenyi téren melléképü letben fa apdték égett. A további kiérkező
hivatásos egységek elö n megelő ztü k a tűz továbbterjedése a fö épü letre, illetve egy oxigén és
egy acetilén palackot a melléképü letbő l kihoztunk.

Március 24: Békés kü lterü letén lakatlan tanyaépü let égett teljes terjedelmében. A tűz késő i

észlelése miatt a lakó épü let lakhatatlannávált. Személyi sérü lés nem tö rtént.

Június 01: Békés, Dankó utca. Családi házban ketetkezett tűz. Személyi sérü lés nem tö rtént.

Augusztus 21: Békés és Murony kö zö tt egy személygépkocsi fának ü tkö zö tt egy személy
tartó zkodott a gépjárműben ő t a mentö sö kkel együ tt kiemeltü k.

Augusztus 31: Egy szárító toronyban keletkezett tűz. A hivatásos, és ö nkormányzati tűzoltó k

ö sszehangolt munkájának kö szö nhető en a szárító ban anyagi kár nem keletkezett.

Szeptember 02: Békés belterü letén egy személygépkocsi és egy teherautó ü tkö zö tt. A
tehergépkocsi oldalára borult, ü zemanyaga az akumlátorra folyt. Az egység a
robbanásveszélyt megszü ntette.

Októ ber 01: Bélmegyer kü lterü letén melléképü lete és az abban tárolt tü zelő illetve állattartó

helység égett 150 m2-en. A gyors és szakszerű beavatkozásnak kö szö nhető en a tűz a
tanyaépü letre nem terjedt tovább, személyi sérü lés nem tö rtént illetve állatok sem pusztultak

el.



Októ ber 06: Békés belterü letén személygépkocsi beton oszlopnak csapó dott. A személyt az
egység a mentő szolgálattal kö zö sen a ját-műbő l kiszabadította.

Októ ber 06:
kö szö nhető en

terjedt tovább

Békés belterü letén egy kombájn kigyulladt. A gyors beavatkozásnak
„ csak” a járműben található 400 liter hidraulikus folyadék gyulladt ki, és nem
az Ü zemanyag tartályban található 1200 liter gázolajra.

Októ ber 09: Békés, Lánc utcán egy lakó épü letben keletkezett tűz. A gyors beavatkozásnak
kö szö nhető en a tűz a szobábó l tovább nem terjedt. A mentő k I Fő ott lakó t ü istmérgezéssel
korházba szállították.

November 14: Bélmegyeren egy 60m2 alapterü letű lakó épü let teljes terjedelemben égett.
Három tűzoltó egység 4 sugáral avatkozott be.

December 04: Tarhoson 150m2 családi ház melléképü letében keletkezett
gyorsbeavatkozásnak kö szö nhetö en a tűz a rő épü letre nem terjedt tovább.

tűz. A

05: Békés belterü letén egy 70m2 alapterü letű asztalos ü zemként használtDecember

melléképü let égett.
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Tűzesetek

Elő ző évhez képest tűzesetek száma jelentő sen csö kkent, fő ként szabadtéri tü zek
esetében: 30-ró ! 9-re esett vissza. Lakó épü letek, meHéképü letek tü zei is kisseb számra: 19-rő !
13-ra mérsék!ő dö tt. Egyéb tűzesetek: kazán túlhevü lése, gabonaszárító , kombájn, 2 esetben
személygépkocsi égett. Ide tartozik még 5 kiérkezés elő tt felszámo!t eset is: jármű tü zét 2
alkalommal oltották el tulajdonosai, illetve gázszivárgás, bokor égése, szabadtéri tűz
e!hárítása tö rtént meg tü zoltó i beavatkozás nélkü l. Bélmegyer telepü lésen 3 esetben égett
épü let, egyszer gázszivárgás tö rtént. Tarhoson 1-l lakó ház, szabadtéri terü !et kapott lángra.

Műszaki mentések

Műszaki mentések száma 13-mai emelkedett 2015-hö z képest, ilyen jellegű feladatot
51 esetben hárítottunk el. Tö bb kö zúti baleset miatt ezek e!hárítása nem egyszerü sö dö tt.
Beavatkozást első sorban faeltávolitás indokolt 18 esetben.

Faeltávolítás;
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É pü letben tö rtént kár:
Ajtó felnyitás:
Elakadt jármű vontatás:
Szén-monoxid: I
Elhunyt személy kiemelése:
Eldő lt zászló rúd: 1
Osszesen: 49

Szándékosan megtévesztő lelzés: márciusban, és decemberben okozott 1-l indokolatlan
riasztást Békés terü letén. Szerencsére a korábbi években sem volt ez gyakori, és remélhető en,
a késő bbiekben Sem fog elő fordulni.

Téves lelzések: II esetben tűzesettel, 1-szer műszaki jellegű jelzéssel kapcsolatban nem
tö rtént beavatkozás. Beépített tűzjelző rendszerek a fő okozó i, 10 alkalommal ez indokolt
vonulást.

Sajnos minden évben tö rténnek kö zúti balesetek, és gyakran tö bb személy is sérü lt 1-l
helyszínen, ezért 3 esetben hivatásos erő k is vonultak. Faeltávolítások száma megszaporodott,
bár igazán viharos idő járás elkerü lte terü letü nket.

Tö bb eset tö rtént az említetteken kívü l Békés Ö TP terü letén, ahova egységü nk nem
kapott riasztást, ezek egy alkalom kivételével a jelző személy pontatlan helymeghatározása
miatt tö rtént, ezért indult, és érkezett ki békésesabai egység, valamint egy alkalommal szén
monoxid jelenlétének gyanúja miatt indult a Mező berény Ors gépjárműje, mivel akkor még
nem rendelkeztü nk CO mérő műszerrel. (Decemberben megvásároltuk, ára: 2 10.000 Ft volt.)

Az év során MB 1222 típusú fecskendő nk 2042 km-t, STEYR tartalékfecskendő nk
451 km-t tett meg.

A Hencz Antal Ö TE ö nkéntesei 54 riasztás során voltak segítségü nkre és vonultak a
riasztott szerrel I vagy 2 fő vel. Káresemények során plusz 1-2 fő is igen nagy segítséget
jelent.

Riasztás során 84 alkalommal a MB 1222 típusú fecskendő nkkel vonultunk, azonban
13 alkalommal a tartalék gépjárművet voltunk kénytelenek használni. Ezek egy része a
tervezett karbantartások miatt tö rtént, egy része pedig a jármű korábó l adó dó szü kségszerű
javítási munkálatok miatt.

IV. Ü gyelet, híradó , informatikai tevékenység

A jogszabályban elő írt okmányokkal és nyilvántartásokkal rendelkezü nk, azok
vezetése folyamatos, naprakész.

A riasztásokat a Békés Megyei Katasztró favédelmi Igazgató ság Fő ü gyeletérő l kapjuk
a PAJZS rendszer segítségével. A kapott riasztást kö vető en a híradó -ü gyeletesü nk SMS
modern segítségével riasztja a készenlétben, de tűzoltó laktanyán kívü l tartó zkodó , vonulni
kö teles tűzoltó inkat.

Híradó ü gyeletü nkö n Internet segítségével műkö dik az Office Outlook levelező
rendszer, mely mindennapi használatban van. Ennek segítségével tartjuk a kapcsolatot a
Békéscsabai híradó ü gyelettel, valamint a Megyei Műveletirányítással. Vezetékes
telefonvonalon felü l, egy mobil telefon is rendelkezésre áll, amely nem csak áramszü net



esetén tesz nagy szolgálatot, hanem ingyen beszélgetést tesz lehető vé a tűzoltó k kö zt, éS 32

ü gyelet kö zti kapcsolattartáshoz. Tűzoltó ságunk mobiltelefon csoportja, az ő nkoniiányzat
csoportjához csatlakozott, ezáltal nagyban bő vü lt 32 ingyen elérhető személyek száma.

V. Képzés, továbbképzési tevékenység

2016. évben 43 oktatást terveztü nk, ezek végrehajtása megtö rtént.
Továbbra is szü kséges a szerelési feladatok gyakoroltatása, elméleti ismeretek folyamatos
ü issitése az ellenő rzések, és saját tapasztalataim szerint is. A gyakorlatok és oktatások
biztosítják az állomány gyors és szakszerű beavatkozását. A készség szintű ismeretek
elsajátítása csak így biztosított. A vonatkozó elő írások tö bb alkalommal mó dosultak, de
ezeket a váLtozásokat rö vid idő n belü l elsajátitották tűzoltó ink.

Továbbra is rendszeresen tartunk a tervezetten felü li szerelési foglalkozásokat ai
éppen aktuáLis idő járási, vagy egyéb kö rü lmények miatt, vagy egy megtö rtént káresetet
kiértékelve.

2016-ban 4 helyszínen tartottunk helyismereti és szituáció s begyakorló gyakorlatot a
Békéscsabai Tűzoltó -paranesnoksággal kö zö sen. Két helyszínen tö rtént parancsnoki ellenő rző
gyakorlat megtartásra, mindkét alkalommal sikeresen.

Az ifjúsági tűzoltó szakkö r folytató dott, a hidegebb idő járás esetén fő leg elméleti
foglalkozásokkal. 8-10 fő folyamatosan, lelkesen vesz részt a laktanyában elő adásokon, a
szerelések gyakorlása Fő ként a nyári szü netben tö rténik.

Kö zö sségi szolgálat letö ltésére tö bb tíz fő választotta tűzoltó ságunkat. Lelkesek,
kiemelkedő a leány tanuló k hozzáállása.

VI. Műszaki tevékenység

A terü let védelmét 2 beavatkozásra szolgáló gépjárművel biztosítjuk:

Dánfok 1

2014-ben beszerzett 2500 liter víz 6 tűzoltó és a szü kséges felszerelések szállítására
alkalmas. Végsebessége 94 km! ó ra.

32 éves korával 32 ország egyik legö regebb első dleges beavatkozó gépjárműve az
ö nkormányzati tűzoltó ságoknál.



Dánfok Tartalék

A Szép kort megélt járműveket rendszeres karbantartással tudjuk bevethető állapotban tartani.
A tűzoltó ságnak ezen a téren is szü kséges lépéseket tenni a fenntartható műkö dés érdekében.

Védő felszerelések

Terveknek megfelelő en. vásároltunk védö eszkö zö ket. A védő felszerelések magas
védelmi képessé2ü k miatt. az áruk is magas, nem áll mó dunkban egyszerre nagyobb tételben
vásárolni. Szü kséges a használat miatt sérü lt, védelmi képességében csö kkent felszerelések
folyamatos cseréje.

Hasonló an kö ltségesek eszkö zeink évenkénti felü lvizsgáltatása. Viszont ebben nagy
segitséget kaptunk a Békés Megyei Katasztró favédelmi Igazgató ságtó l, ahol elvégezték a
létráink, mászó ö veink, kö teleink felü lvizsgálatát.

Vii. Jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételek megléte

Fő foglalkozásútűzoltó k szakmai képesítései

Felső fokú szakmai képesítés:
Onkéntes és Létesítményi parancsnoki tanfolyam:
Tűzoltó szakképesítés:
Onkormányzati tűzoltó szakképesítés:
„ C” kategó riás jogosítvány érvényes PAV és típusvizsga:

Egészségü gyi alkalmasságai igazolása mindenkinek megvan, érvényességét
folyamatosan figyelemmel kísérjü k. E tekintetben nagy segítség, hogy ö nkormányzatunk
szerzö dése a foglalkozás-egészségü gyi alapszolgáltatást nyújtó szolgálattal ingyenesséteszi a
vizsgálatot. Jogosítványok, és PAV I. érvényességét is vezetjü k.
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2009-ben vásárolt gépjármü fecskendő . 4000 liter víz, 6 tűzoltó és a szü kséges
felszerelések szállítására alkalmas. Végsebessége 80km! ó ra.
36 éves korával a legö regebb készenlétben tartott szer az ö nkormányzati tü zoltó ságoknál.
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Tárgyi feltételek az elő irásokban leírtaknak megfelelnek. Gépjármü fecskendő , és azon
málházott felszerelések, és felü lvizsgálatuk folyamatosan kö vetett, ellenő rzö tt.

Egyéni védő eszkö zö k további beszerzése szü kséges, ezek nélkü l nem lehetséges
létszámunk bő vítése. A rossz minő ségű bevetési ruhák, védő sisakok kikerü ltek a
használatbó l, helyettü k új, kornak megfeleLő védő eszkő zö kkel rendelkezü nk, ám ezek is tö bb
év alatt kerü ltek beszerzésre, némely védő ruha cseréje válik szü kségessé2017. év során is.

További nehézségekbe ü tkö zik az ö nkéntesek bevonása, mivel ő ket csak nagyon
nehezen tudjuk kellő védő felszereléssel ellátni.

A szertár, híradó ü gyelet, iroda, tisztálkodó helyiség állapota rendezett, megfelelő . A
laktanya udvarán tereprendezés, betonozás, műhelyépü let aláfalazási, vakolatjavítási, festési
karbantartások szü kségesek. 201 6-ban elvégzett csatornázási munkálatok miatt a szertár elő tti
betonozás valamint a tűzoltó gépjármű riasztás során használt bejáró ja olyan mértékben
amortizáló dott, hogy azt idei évben a felújítása és betonozása elkerü lhetetlen. Ezt már a
tavalyi évben is terveztü k, azonban kivitelezni nem sikerü lt, ebben is számítunk az
ö nkormányzat együ ttműkö désére.

VIII. Személyi állomány elméleti és gyakorlati felkészü ltsége

Felü gyeleti ellenő rzések az év során:

Ellenő rző szerv

Ellenő rzés tárgya BM KVIg BCS KVKir BCS HTP Ö sszesen:

Szolgálat ellátás 3 1 8 12

Szakmai 2 I 3

Vezető i szemle 1 3 4

Szolgálat váltás 2 2

Gyakorlat 4 4 7 15

Mindö sszesen: 9 8 19 36

2013-ban 43, 2014-ben 47, 2015-ben 35, 2016-ban 36 esetben kerü lt sor feljegyzésre a
felü gyeleti (ellenő rzési) napló ban. Az ellenő rzések kiterjedtek a munkavédelmi szabályok
betartására, gépjárműfecskendő re, és azon elhelyezett felszerelésekre, egyéni
védő felszerelésekre, híradó ü gyelet okmányaira, szerelési feladatok pontos végrehajtására, a
jármű és járművezető , valamint tűzoltó k okmányainak meglétére, és azok érvényességére.
Tö bb ízben kontrollálták a megtartott begyakorló , ellenő rző gyakorlatokat, szolgálatellátást,
pró bariasztással a normaidő betartását, a légző készü lék használatát.

Az esetleges hiányosságokat felfedő ellenő rzések, valamint az ö ntudatos hozzáállás
alapján, kü lö n felszó lítás nélkü li ö nképzés, és események kiértékelése, megbeszélése során
fejlő dö tt az elméleti, és gyakorlati ismeretszintje valamennyi tűzoltó nak. Az elő ző évek során
kimutatható , hogy a felfedett hibák egyre kisebb mértékűek.

A 2017 évre tervezett gyakorlatok, valamint azon kívü li szerelési gyakorlatok
rendszeressététele biztosítja a felkészü ltség még magasabb szintre emelését.

Gyakorlatok helyszínein tapasztaltuk, hogy kü lö nbö ző létesítményben dolgozó k,
nincsenek teljesen tisztában azzal, hogy mi a teendő jü k egy esetleg bekö vetkező tűzesettel
kapcsolatban. Hogyan kell a tűzjelzést leadniuk, hogyan értesítsék a helyi dolgozó kat,

kollegáikat, mit tehetnek egy kezdő dő tűz terjedésének megakadályozása érdekében. Kiemelt

figyelmet fordítottunk az ilyen helyzet kialakulásának elkerü lésére. Tűzvédelmi oktatásokkal,

bemutató kkal, tűzoltási gyakorlatokkal egybekö tö tt foglalkozásokat tartottunk, ahol a helyi
dolgozó k, és tü zoltó ink is nagyobb tapasztalatra tettek szert. Reményeink szerint, ezáltal

elkerü lhető tűzesetek kialakulása, illetve a keletkezett tü zek kisebb kiterjedésűek lehetnek.



IX. Szolgálat ellátásával kapcsolatos tapasztalatok

Jelenleg a szolgálatot 8,5 Fő fő fbglalkozású, és 3 Fő ö nkéntes látja el. Szerparancsnoki
beosztásra 7 Fő , gépjárművezető beosztásra 3 Fő tervezhető . A folyamatos szolgálatellátás
érdekében szü kséges szem elő tt tartani a szerparancsnok, és a gépjárművezető beosztásba
beosztható személyek arányát, és a rugalmasabb szolgálatszervezés érdekében, továbbra is
szü kségesnek tartom jelenlegi tűzoltó k ez irányú továbbképzését, valamint a
létszámfejlesztést.

Reosztások tervezése heti bontásban tö rténik. Szolgálatcsere ritkán, helyettesítés
gyakran elő fordul, nagyobb létszámmal ez elkerü lhető lenne. A szolgálatban változások
zö kkenő mentesen, szolgálati napló ba bejegyezve, parancsnoki jó váhagyással tö rténnek.

2016. ó v során nem fordult elő szolgálatellátással kapcsolatos mulasztás.

X. Munkavédelmi és tűn’édelmi tevékenység

Munkavédelmi szabály7attal, kockázatértékeléssel, tűzvédelmi oktatási napló val,
munkavédelmi oktatási napló val. alkoholszondás ellenő rzési napló val rendelkezü nk, ezek
vezetése folyamatos, naprakész. Szolgálatban baleset I esetben tö rtént, októ ber hó napban,
szerencsére pár napos pihentetésnek, kezelésnek kö szö nhető en rendbejö tt tűzoltó nk
bokasérü lése.

XI. Egyéb tevékenységek

Tö bb alkalommal részt vettü nk iskolák, Dánfoki Ü dü lő által szervezett eseményeken,
ahol műszaki mentési. tűzoltási tevékenységü nket szemléltettü k. Egyértelműen pozitív
visszajelzéseket kaptunk. Természetesen a jö vő ben is megmutatjuk felszereléseinket,
bemutató kat tartunk, még gyakrabban, még tö bb tanuló val, felnő ttel megismertetve. akár
megszerettetve hivatásunkat. foglalkozásunk részleteit, szépségeit, nehézségeit.

A teljesség igénye nélkü l az alábbi eseményeken, rendezvényeken vettü nk részt:

• Szociális tábor Dánfok • Madzagfalvi Napok

• Jantyik utcai ó voda • Gál Ferenc Fö iskola nyiitnapok

• Baky utcai ó voda • Fö ldvári bö lcső de gyereknap

• Dánfoki gyereknap • Márton napi felvonulás

• Százlábú Tábor • Nyílt szertárkapu program

• Teleky utcai ó voda Kö zlekedési • Jégpálya kialakítás, feltö ltés
nap

Ezen kívü l fontos megemlíteni, hogy a laktanya fűtése kö ltséghatékonysági okokbó l Fa
tü zelésű kazánnal megoldott. A tü zeléshez szü kséges Fa kivágása és egyéb munkálatok
elvégzése is a tűzoltó ha hárul.



XII. Osszegzés

2016. évben havonta állandó ö sszegű normatíva szerint tervezhettü nk. Jelenleg

takarékosan, hó napró l-hó napra merü nk csak tervezni. Első sorban a munkabérek, de a

kö zü zemi számlák, szü kséges felü lvizsgálati díjak, műszaki vizsgálatok nagyrészt kitö ltik

kö ltségvetésü nket. Megalakulásunktó l kezdve szü kség van ö nkormányzati támogatásra. Ezen

felü l szándékunk megkeresni terü letü nkö n műkö dő vállalkozásokat, ü zemeket, hogy

amennyiben mó djukban áll, támogassák tűzoltó ságunk pénzü gyi lehető ségeit, és/vagy

technikai ellátottságát.

2016-ban fokozni szerettü k volna a helyi rádió ban, sajtó ban megjelenéseink számát de

a hatályos belső szabályzó k ezt nem teszik lehető vé. Tovább pró báljuk toborozni ifjúsági, és

felnő tt tagjaink számát.

A tűzoltó ság a szakmai feladatokat a hatályos jogszabályok, a BM OKF és a megyei
Katasztró favédelmi igazgató ság által kiadott normák, valamint az alapszabály elő irási alapján
végzi. A Békési Onkormányzati Tűzoltó ság beavatkozó egysége 2016-ban tő le elvárható

mó don minden káresemény helyszínére első ként érkezett, tűzoltó i szakszerű munkát
végeztek.

Kü Lö n terhet jeLent a tűzoltó ság 2017 műkö désében a kormány által eLő írt kö teLező
béremelés. Jelen állapotok szerint csak 2017-ben ez a plusz teher 3 millió forint tő bbletkiadást

fog eredményezni. Ezt a problémát a tűzoltó ság ö nálló an az állami normatívábó l megoldani

képtelen. Az állam által biztosított ö sszeg eddig is igen szűknek bizonyult. A probléma

megoldásában a tagö nkormányzatok támogatására vagyunk hagyatkozva.

( 7’ (
/7/. 7/7

Békés, 2016.januárll. \‚_‘t 7’tt
ZahotaW Gyula

*

parancsnok
•

2
4
%



Békési Ö nkormányzati Tűzoltó ság

Szám:

Parancsnok

H-5630 Békés, Pető fi utca 24.
Tel: 06/66 644-605 e-maÉ I: hckcs.nv.1zatvcdaovIiu
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PÉ NZÜ GYI BESZÁ MOLÓ

a Békési Onkormányzati Tűzoltó ság

2016. évi műkö désérő l



Műkö désü nk anyagi fedezetét kiemelkedő en az állami támogatás, valamint ö nkormányzati
támogatás, és saját bevétel biztosítja.

2017. évben valamennyi ö nkormányzati tűzoltó ság a készenléti szolgálat műkö déséhez

azonos ö sszegű (25.000.000.-Ft) alaptámogatásra jogosult. Ezt az ö sszeget nö veli a Békési

Onkormányzati Tűzoltó ság esetében a 239/2011. (XI.18.) Kormányrendelet l3j szerint
kiszámított veszélyeztetettségi pontszám alapján 2.859.478 Ft, a támogatás havi ö sszege Így
2.321.623 Ft volt.

Bevételek alakulása az év során:

Bevételek megnevezése I Ö sszeg (Ft)

2016. év államinormativa: I 27.859.478 Ft

Békés Ö nkormányzat támogatás 3.500.000 Ft

Adomány 150.000 Ft

Fegyvertárolási díj 135,000 Ft

Banki kamat 49 Ft

Faeltávolítás 100.000 Ft

Vásárlás visszatérítés (‘Rigó Dávid március,) 87.983 Ft

Tűzoltó készü lék ellenő rzés 6.600 Fi I
Bevételek ö sszesen: 31.839.110 Ft

(Elő ző év maradványa egyéb bevételekbő l: 1.100 Ft)

Normatíva felhasználása bérkö ltsé és személyi jellegű kifizetések, valamint
munkaadó kat terhelő járulékokra:

Fő foglalkozású tűzoltó k létszáma 8 és 10 fő kö zö tt változott. Túlnyomó részt 8 fő beosztott
tűzoltó , és parancsnok részére munkabér, a munkavállaló któ l levont járulékok, valamint a
munkaadó t terhelő járulékok kerü ltek kifizetésre. Munkabérek tö bb mint 10%-át saját forrás

biztosította. A fő fogla]kozásútűzoltó k létszáma jelenleg: 9 fő .

Normatívábó l tö rtént felhasználás:

Bérkö ltségek: 17.059.962 Ft
Járulékok: 4.672.000 Ft



Normatíván kívü li, egyéb bevételek felhasználása:

Egyéb bevételek Felhasználás

Bérkö ltség Egyéb
. . Munkaadokat Egyeb
es szemelyi - (az 1,2, 3

. terhelo beruhazasi,
jellegu kategoriakba

. .. jarulekok es felujitasiSsz. Bevetelek forrasa, Osszege egyeb
szociális célú

tadozo) Osszesen
felhasznalas, celja (Ft) kifizetesek

hozzájárulási kifizetés
mukodesicelu

brutto
.. * kifizetes

.. ado osszege osszege
osszege osszege

I 2 3 4 5=1+2+3+4

2015. évi
1. maradvány 1 100 Ft 1 100 Ft 1 100 Ft

Békés

Onkormányzat
2. támogatás 3 500 000 Ft 1 787 185 Ft 381 000 Ft 1 249 362 Ft 3 417 547 Ft

3. Adomány 150 000 Ft 88 526 Ft 21 000 Ft 39 375 Ft 148 901 Ft

4. Fegyvertárolási díj 135 000 Ft 11 000 Ft 70 490 Ft 53 510 Ft 135 000 Ft

5. Banki kamat 49 Ft O Ft O Ft

6. Faeltávolítás 100 000 Ft 39 000 Ft 45 000 Ft 16 000 Ft 100 000 Ft
Tűzoltó csizma
visszatérités (Rigó

7. Dávid március) 87 983 Ft 42 558 Ft 40 000 Ft 5 175 Ft 87 733 Ft
Tűzoltó készü lék

8. ellenő rzés 6 600 Ft O Ft

Ö sszesen: 3 980 732 Ft 1 968 269 Ft 487 000 Ft 70 490 Ft 1 364 522 Ft 3 890 281 Ft

Műkö dési célú kiadások (állami normatívábó l):

Negyedéck: 1. 2. 3. 4. ö ssz év

Megneezés: Ft Ft Ft Ft %

kö zü zerniszolgáltatás 272006 135443 146415 228984 782848 15,76%

Ozemany’ag,kenő anyag 115313 178968 111955 92540 498776 10,04%

irodaszer 19990 18330 6532 10760 55612 1,12%

tisztító szer 29 700 25 475 22 345 22 860 100 380 2,02%

bankkö ltség 48147 50958 44024 44637 187766 3,78%

kö nyvelés 215070 245070 215070 215070 890280 17,93%

biztosítás 127780 55364 38502 78503 300149 6,04%

munkavédelmi feladatok 38 100 38 100 25400 38 100 139700 2,81%

telefon, Internet 53 609 56 283 45 513 43 602 199007 4,01%

hulladék szállítás 3 771 3 771 7 542 15 084 0,30%

karbantartási anyag 63 870 191 554 54322 156 100 465 846 9,38%

munkamha, védö ruha 39 747 223 295 159 638 422 680 8,51%

felü lvizsgálat 29210 67945 98 870 196025 3,95%

jármű, ás gép javitás 387 985 75 184 463 169 9,33%

snldelszerelés 8 320 8 320 0,17%

műski vizsga 40 200 40 200 80 400 1,62%

PÁ V 1 vizsga 24 930 12 000 36 930 0,74%

egyéb anyag 29 080 29 080 0,59%

egyéb szolgáltatás 18 323 31 655 27 053 77 031 1,55%

postakö ltség 7650 8590 515 16755 0,34%

Ö sszesen: i 129 093 1 317 469 1 141 718 1 377 558 4 965 838 100,00%



Beruházási kiadások (állami normatívábó l):

Megneezés: Ft %

Távkö zlési modul, kábel 28 5íJ13 2,45%

Tűzoltó mászbö v 15 000 1,29%

Mágneses falitábla 23 L00 1,99%

Digitális fényképezö gép 25 000 2,15%

Szikramenes kézilámpa 50 800 4,37%

PormlolLó 12930 1,11%

Spirúlozó 13990 1,20%

AGA Spironntic légző készü lék 297 000 25,57%

Bevetési Tűzoltó csizma 91 800 7,90%

Á GA lnterspiro légző készü lék 160000 13,77%

Magasnyomásű mosó 67310 579%

Nyomó tö mlő 166 825 1436%

zérzékelö 209423 18,03%

Osesen: 1 161 678 100,00%

Pénz maradványok:

Normatíva maradványa: O Ft
Eyéb bevétel maradványa: 90.451 Ft
Záró pénzkészlet: 90451 Ft

Az állami normatívát igyekeztü nk teljesen felhasználni, saját forrást a szü kséges mértékben.

Bevételeink legjelentő sebb részét az állami normatíva jelenti. Ezen a téren, az
országban lévő 60 ö nkormányzati tűzoltó ság normatívájának átlagátó l 4.850.000 Ft-tal
kevesebb jut részü nkre. Ha a jelenlegi helyzet mó dosulna, tűzoltó ink reálisabb bérhez
jutnának, illetve nagyobb létszám megkö nnyítenéa szolgálatszenezést.

Másik jelentő snek mondható bevételi forrásunk. az ö nkormányzat támogatása. Ennek
mértéke átlagosnak mondható , védett terü leten élő lakosság számának tü krében azonban
alacsonyabb ö sszegként mutatkozik.

Egyéb bevételeink hullámzó . alkalomszerű jellegűek. Sajnos nincs leheÉ ő ségü nk
komolyabb ö sszegek pályázatára. Rendszeres, nagyobb bevételek lehető ségén gondolkodunk
folyamatosan. egyenlő re a fegvvertárolás, valamint kosaras jármű hiánya miatt alkalomszedi
faeltávolítás jelent némi anyagi forrást.

Nem kézpénzes forrásunk továbbá az ö nkormányzattó l. egyéb helyszínekrő l kapott,
munkát igénylő faeltávolítás, amellyel iaktanyánk fűtését biztositjuk évek ó ta. Azonban
komoly munkaerő t, munkaidő t, ü zemanyagot igénylő feladat, egyben pó to]hatatlan azaz
eJő ny, amivel tűzoltó ink faeltávolítási gyakorlatot szereznek.

Tűzoltó ink munkabére a megállapított minimálbért éppen meghaJadja, ennek a
helyzetnek megtartása 2017. évi változások miatt kb. 3 millió Ft plusz forrást igényel. Bérek
kifizetésére egyéb bevételekbő l kö zel 2,5 millió Ft vált szü kségessé.

Normatíva felhasználását tekintve, műkö dési, beruházási célú kiflzetések az
elő irányzott 6 millió Ft-ot meghaladták.

Beruházásaink legjelentő sebb része a 7 db AGA típusú légző készü lék, amelyek
segítségével sokkal egyszerűbb a felü lvizsgálatok, javítások, karbantartások, tisztítások
elvégzése. Nagyértékű gázérzékelő t vásároltunk, amelyre sajnos gyakran lesz szü kség az
elmúlt évek tapasztalatai szerint. Szerencsére mó dunkban állt egyéb, nem konkrét tűzoltó
eszkö zö ket is vásárolni, amelyek munkánkat segítik.



Műkö dési célokra megfelelő normatíva rész áll rendelkezésü nkre. Egy járművekkel,
munkavállaló kkal rendelkező munkahely fenntartásához szü kséges ekkora ö sszeg. Alapvető
kö zü zemi szolgáltatási kiadásokon felü l, egyéb adminisztratív kiadások jelennek meg:
kö nyvelés, bankkö ltség, irodaszer, biztosítás, munkavédelmi szolgáltatás, telefon, internet
kö ltségei. Tűzoltó sággal kapcsolatos kiadások is jelentő s hányadúak: Ü zemanyag, kenő anyag,
munkaruha, védő ruha pó tlása, PAV I vizsga, szakfelszerelések felü lvizsgálati díjai. Nagyobb
ö sszeget igényel 2 db 30 évnél idő sebb járművü nk javítása, karbantartása is. Epü letü nk
szintén folyamatos karbantartási anyagvásárlást igényel.

Saját forrásbó l olyan célokra kö ltö ttü nk, ami állami bevételbő l nem lehetséges, de
laktanyánkban tartó zkodáshoz, magasabb színvonalú szolgálat ellátáshoz szü kséges, hiszen
tűzoltó ink 24 ó rás szolgálatot látnak el. A szorgalmas szolgálat, illetve tűzoltó i feladatellátás
kö vethető a vonulásaink során, hiszen egyre ritkább a minimum 4 fő s beavatkozásunk,
gyakran 5-6 fő vonul 1-1 káresethez.

Annak érdekében, hogy számottevő fejlesztési lehető ségeink legyenek, mindenképpen az
állami normatíva megemelése indokolt. Gépjárműfecskendő ink az ország legidő sebbjei kö zé
tartoznak. Korszerű feszítő -vágó felszerelés beszerzése tö bb millió forint lenne.

Szeretnénk laktanyánk felújítására is forrásokat keresni, bízva az ö nkormányzat segítségében
is.

Békés,2017.januáro9. (__! 7 7
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