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I. Bevezetés

A tűzoltóságunk továbbra is három önkormányzat — Békés, Bélmegyer és Tarhos, valamint a
Hencz Antal Önkéntes Tűzoltó Egyesület fenntartásában, nem jogi személyiségű
önkormányzati társulásként működik. A négy jogi személy 5 főt delegálta közgyűlésbe, mint
a legfelső döntéshozó szervbe. A közgyűlés tagjai

-Izsó Gábor polgármester, elnök, Békés Város Önkormányzata
-Seres István közgyűlési tag, Békés Város Önkormányzata
-Kürű Sándor polgármester, közgyűlési tag, Tarhos Község Önkormányzata
-Kovács János László polgármester, közgyűlési tag, Bélmegyer Község Önkormányzata
-Vágó Dénes közgyűlési tag, Henez Antal Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény,
és a vonatkozó Kormány Rendelet értelmében 2012. április 30-val az Onkéntes Köztestűleti
Tűzoltóságok Önkormányzati Tüzoltóságokká alakultak át és a területileg illetékes Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokságoki(al együttműködési megállapodást kötöttek, melyet esetünkben a
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató hagyott jóvá.

Az együttműködési megállapodás értelmében az Önkormányzati Tűzoltó-
parancsnokságok tűzoltási és műszaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehetőek, 24
órás készenléti szolgálatot ellátó, elsődleges műveleti körzettel rendelkező tűzoltóságok.

A Békési Önkormányzati Tűzoltóság három településen: Békés, Bélmegver, Tarhos
közigazgatási területén lát cl tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. Megközelítőleg 22.000
állampolgár és 248 km2 elsődleges védelmét látja el.

II. Állomány

Főfoglalkozású állomány:

A 2017-os évet 8 fő foglalkozású. és I fő félállású tűzoltóval kezdtük meg.

Önkéntes tűzoltó állomány:

A Békési Önkormányzati Tűzoltóság önkéntes állományát a lIencz Antal Önkéntes Tűzoltó
Egyesület tagjai alkotják. Az egyesület jelenlegi létszáma 18 fő, amiből 17 fő rendelkezik
szakmai képesítéssel.
Sajnos az önkéntesek tervezhető bevonása a szolgálatellátásba a főfoglalkozásuk miatt csak
igen nehezen megoldható ahogy védőfelszereléssel történő ellátásuk is.

III. Tűzoltási, műszaki mentési tevékenység

121 vonulásunkból 02 alkalommal saját erővel történt kárelhárítás, ebből 5
káresemény (4db Békéscsaba, 1 db Mezőberény) elsődleges működési körzeten kívül történt
19-szer volt szükség hivatásos tűzoltók beavatkozására is. Ebből 4 alkalommal magasból
mentő szer riasztására volt szikség. Tavaly 11 alkalommal dolgoztunk a Mezöberényi
Katasztróíhvédelmi Ors tüzohóival közösen. Valamennyi káresemény I-es. illetve 1-es kiemelt



fokozat etrendelésével került elháritásra. Elmondható, hogy a megyében működő
Onkormányzatl Tüzoltóságok közül Idén is Békés OTP kapta a legtöbb riasztást.

A Békési Önkormányzati Tűzoltóság vonulásait. beavatkozásait az alábbi táblázatok
mutatják.

2011
Műszaki Téves Szándékosan

t. Eseazamnentes WntzeL. jgtéycsztő. .j_j

63 6 O 145
1 O O 2
6 1 O 9

70 7 O 156

2012
iMidekosan -usszesito Tuz Esetszam

Békés 65 49 5 I 120
3 I O O 4

3 1 O 5
1 1 O O 2

70 54 6 1 131

2013

_____ _____ _____

Muszaki r Teves

_____

rnentéijk ielzés_

_____ _______

Bekés
Belmegyer
Tarhos
Osszesen.

_______

2015
%ijszalu Teves SzanüekomnuzesM Tuz -u • Esetszam

______

JL ment__Ljeiza rnegtévesztőj -

Békés 45 35 5 O 85
Bélmegyer 6 O O O 6
Tarhos 3 3 O O 6
Összesen: 54 38 5 O 97

Összesítő Tűzeset

Békés 76
Bélmegyer I
Tarhos 2
Összesen: 79

Bélrnegyer
Tarhos
Békéscsaba
Összesen:

L

___t!

Tűz

Békés

Bélmegyer
Tarhos
Ősszesen:

29 32 5
3 4 O
I 2

33 38 6

Siándékösán
g$yesztő _Esetszam.

3 69

o 7
o 4
3 80

2014
I MiiszTflWi np

mentéL ielzes gteSZtő L
Estzim

33 49 5 0 87
1 O O O
I 3 O O 4

35 52 5 O 92



2016

_____

- Muszaki1 Teves zándélí1fl’
Osszesita!’ Tuz .

____

-

-

Békés 26 44 12 2 84

Bélmegyer 4 2 O O 6

Tarhos 2 5 O OJ 7

Osszesen 32 51 12 2 97

2017
—— Muszaki Téve; Szándkósin

Osszcsito Tűz iLEsetszam:
mentes jelzes

Békés 47 53 8 1 109

Bélmegyer I 4 O O 5

Tarhos I I O 2

Békéscsaba O 4 O O 4

5 Mezőberény] O 1 O

_____O

1

Összesen: 49 63 8 121

Tűzesetek

Előző évhez képest tűzesetek száma jelentősen nőtt, 32-ről 49-re. Tavalyboz képest

többször keletkezett tűz épületben és 3 esetben személygépkocsi égett. Bélmegyer és Tarhos

településen 1-l esetben kellett beavatkozni.mk szabad terület tüzénél.

Műszaki mentések

Müszaki mentések száma 12-vet emelkedett 2016-hoz képest, ilyen jellegű feladatot

63 esetben hárítonunk el. Több közúti baleset miatt ezek elhárítása nem egyszerüsödött.

Beavatkozást elsősorban faeltávolítás indokolt 28 esetben.

Faeltávolítás: 28
Közúti baleset; 10
Betegmozgatás: 7
Darazsak-méhek eltávolítása:
Gázömlés: I
Bűnjelkiemelés: 1
Epületben történt kár: 2
Ajtófeinvitás: 2
Elakadt jármű vontatás: 2
Szén-monoxid:
Elhunyt személy kiemelése: 2
Eyéb műszaki mentés: 5
Osszesen: 63

Szándékosan megtévesztő jelzés: 1 indokolatlan riaszlást történt Békés területén.

Szerencsére a korábbi években sem volt ez gyakori. és remélhetöen. a későbbiekben sem fog
elöfordulni. Ilyen esetekben a katasztrófavédelem azonnal hatósági eljárást kezd a keletkezett

költségek megtérítésére és felelőségvonásra.



Téves jelzések: 8 esetben történt Békés területén. Beépített tűzjelző rendszerek a fő okozói,
állampolgártól származó téves jelzések száma évről évre csökken. Ez betudható a
tűzoltóságunk és a katasztrófavédelem tájékoztató programjainak.

Sajnos minden évben történnek közúti balesetek, és gyakran több személy is sérült 1-1
helyszínen, ezért valamennyi ilyen esetben hivatásos erők is vonultak. Faeltávolítások száma
megszaporodott, bár igazán viharos időjárás elkerülte területünket.

A llencz Antal ŐTE önkéntesei 105 riasztás során voltak segítségünkre és vonultak a
riasztott szerrel. 201 7-ben I fővel 42 alkalommal, 2 fővel 43 alkalommal vonultak a Dánfok I
fecskendővel. További 4 alkalommal önállóan érkeztek k a Dánfok Tartalék
gépjárműfecskendővel 4 fővel. Káresemények során plusz 1-2 fő is igen nagy segítséget
jelent.

A Fentieken túl a tavaly Orosházát sújtó mindkét vihar után vonult a Hencz Antal ÖTE
kárfelszárnolásra. összesen 16 káreseménynél végeztek beavatkozást.

IV. Ügvelet, híradó, informatikai tevékenység

A jogszabályban előírt okmányokkal és nyilvántartásokkal rendelkezünk, azok
vezetése folyamatos, naprakész.

A 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.

Híradóügyeletünkön hternet segítségével működik az Office Outlook levelező
rendszer. mely mindennapi használatban van. Ennek segítségével tartjuk a kapcsolatot a
Békéscsabai híradóügyelettel, valamint a Megyei Műveletirányítással. Vezetékes
telefonvonalon felül, egy mobil telefon is rendelkezésre áll, amely nem csak áramszünet
esetén tesz nagy szolgálatot. hanem ingyen beszélgetést tesz lehetővé a tűzoltók közt. és az
ügyelet közti kapcsolattanáshoz. Tűzoltóságunk mobiltelefon csoportja. az önkormányzat
csoportjához csatlakozott. ezáltal nagyban bővült az ingyen elérhető személyek száma.

V. Képzés, továbbképzési tevékenység

2017. évben 100 oktatást terveztünk, ezek végrehajtása maradéktalanul megtörtént.
Továbbra is szükséges a szerelési feladatok gyakoroltatása, elméleti ismeretek folyamatos
frissítése. A gyakorlatok és oktatások biztosítják az állomány gyors és szakszerű
beavatkozását. A készség szintű ismeretek elsajátítása csak így biztosított. A vonatkozó
előírások több alkalommal módosultak, de ezeket a változásokat rövid időn belül elsajátították
tűzoltóink.

Továbbra is rendszeresen tartunk a tervezetten felüli szerelési foglalkozásokat az
éppen aktuális időjárási, vagy egyéb körülmények miatt, vagy egy megtörtént káresetet
kiértékelve.

2017-ban 4 helyszínen tartottunk helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlatot
Két helyszínen történt parancsnoki ellenőrző gyakorlat megtartásra, mindkét alkalommal
sikeresen.

Az ifjúsági tűzoltó szakkör folytatódott, a hidegebb idöjárás esetén főleg elméleti
foglalkozásokkal. 8-10 fő folyamatosan, lelkesen vesz részt a laktanyában előadásokon, a
szerelések gyakorlása Főként a nyári szünetben történik.

Közösségi szolgálat letöltésére több tíz Fő választotta tűzoltóságunkat. Képzésük a
teljes érdektelenség miatt nehézkes, felkészítésük sok időt igényel.



VI. Műszaki tevékenység

A terület védelmét 2 beavatkozásra szolgáló gépjárművel és 1 tűzoltásvezetői
űgyintézői személygépkocsival biztosítjuk:

Dánfok 1

2014-ben beszerzett 2500 liter víz 6 tűzoltó és a szükséges felszerelések szállítására
alkalmas. Végsebessége 94 km’ óra. A maga 34 éves korával az ország Ieöreebb
elsődleges beavatkozó gépjárműve az önkormányzati tűzoltóságoknál. 2017-ben komoly
anyagi ráfordítást igényelt a megfelelő műszaki állapotban való megtartás.

Dánfok Tartalék



2009-ben vásárolt gépjárműfecskendő. 4000 liter víz, 6 tűzoltó és a szükséges
felszerelések szállítására alkalmas. Végsebessége 80km! Óra.
38 éves korával továbbra is a legöregebb készenlétben tartott szer mind a hivatásos mind az
önkormányzati tűzoltóságoknál. Feniitartása nem gazdaságos, készenlétben tartása
aránytalanul nagy ráfordítást igényel.

Kisgépek használata

Dánfok Tűzoltásvezető

Motoros kisgépeink (lánefűrész 3 db, feszítő vágó, ronesvágó, szivattyú, áramfejlesztő)
Üzemanyag felhasználása a korábbi évekhez hasonló volt. Legtöbbet mrészeinket használtuk
káreseteknél. tűzifa feldolgozása. kezelési gyakorlatok során. Valamint áramfejleszlő
működtetése volt hosszabb időtartamú Főként káresetekiél. ezen kívül bemutatók,
gyakorlatok alkalmával. Uzemanyag felhasználása: 3 db fűrész esetében 80 liter,
áramfejlesztő 26 liter, egyéb gépek 13,5 liter. Mindösszesen: 119,5 liter benzint használtunk
Fel.

Gépjármüfecskendőink tekintetében

Mercedes 1222 típusú I. szer 1759 km-t, Steyer típusú tartalék jármű%ih±
az év során. Főként káresetek során kerültek bevetésre. a Steyerjárművünk
felszámolásánál is részt vett. Ezen felűl gyakorlatok, bemutatók, vezetési
szaporították a kilométerek számát.

1336 km-t tett meg
orosházi káresetek
gyakorlatok során

Védőfelszerelések

Egyéni védőeszközök további beszerzése szükséges, ezek nélkül lehetetlen létszámunk
bővítése. További nehézségekbe ütközik az önkéntesek bevonása, mivel őket nem tudjuk
kellő védöfelszereléssel ellátni.

2017-ben Izsó Gábor polgármester adományozta a tűzoltóságnak a korábban orvosi ügyeleten
szolgálatot teljesítő Suzuki SX4 4x4 típusú személygépkocsit, amit ezúton is megköszönök.
Már az átadást követő napokban több káreseménynél is bizonyította létszÜkségletét.



A bevetési ruhák. védősisakok a kornak megfelelők. ám kis számuk és az egyre
növekvő feladatszám és igénybevétel miatt kopásuk igen gyors. A védőfelszerelések
amortizációjából adódóan 2018-ban nagy értékű védőfelszerelés cserét tervezünk, amelyre
előreláthatólag pályázat keretében lesz lehetőségünk. A tervezett beszerzés értéke
megközelítőleg 5 millió forint.

Hasonlóan költségesek eszközeink évenkénti felülvizsgáltatása. (valamennyi technikai
eszköz, gépjárművek)

Vii. Jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételek megléte

Főfoglalkozású tűzoltók szakmai képesítései

Felsőfokú szakmai képesítés: I fő
Onkéntes és Létesítményi parancsnoki tanfolyam: 6 Fő
Tűzoltás vezetésére jogosult: 5 Fő
Tűzoltó szakképesítés: Fő
Önkormányzati tűzoltó szakképesítés: 2 fő
‚.C” kategódás jogosítvány, érvényes PAV és típusvizsga: 3 Fő

2017. év során 4 Fő szerzett-- a megváltozott képesítési követelményekbez igazodva-
tűzoltás vezetésére jogosultságot.

Mivel Csupán 3 fő rendelkezik „C” kat. jogosítvánnyal, állami támogatású jogosítvány
megszerzését kezdte meg 3 Fő. (Csak az elméleti képzést kell kifizetni, a további oktatás,
vizsgáztatás költségmentes. Ez a legolcsóbb lehetőség.)

Egészségügyi alkalmasságai igazolása mindenkinek megvan. érvényességét
folyamatosan figyelemmel kísérjük. E tekintetben nagy segítség, hogy önkormányzamnk
szerződése a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáhatást nyújtó szolgálattal ingyenessé teszi a
vizsgálatot. Jogosítványok, és PAV I. érvényességét is vezetjük.

Tárgyi feltételek az előírásokban leírtaknak megfelelnek. Gépjármüfecskendőkön
málházott felszerelések, és felülvizsgálatuk folyamatosan követett, ellenőrzött.

A szertár, híradóügyelet, iroda, tisztálkodó helyiség állapota rendezett, megfelelő.
Korábbi megállapodás alapján tűzoltóink 2010-ben egy nagy volumenű felújítást végeztek
saját forrásból a belső körleten, azóta pedig kisebb karbantartásokkal tartjuk megfelelő
állapotban. Más a helyzet a külső részeken. A laktanya udvarán tereprendezés, betonozás,
mühelyépület aláfalazási, vakolatjavítási, festési karbantartások 2008 óta húzódó, halogatott,
több alkalommal is megígért elvégzése eddig elmaradt. A főépület és a szertár 2017-ben 2
alkalommal is beázott.

206-ban elvégzett csatornázási munkálatok miatta szenár előtti betonozás valamint a
tűzoltó gépjármű riasztás során használt bejárója olyan mértékben amortizálódott, hogy a
tűzoltó gépjárművekkel a legfontosabb szerállás használhatatlanná vált. Azt idei évben a
felújítása és betonozása elkerülhetetlen. Ezt már a tavalyi évben is ten’eztük. azonban
kivitelezni nem sikerült, ebben az önkormányzat támogatására hagyatkozunk.



VIII. Személyi állomány elméleti és gyakorlati felkészültsége

Felügyeleti ellenőrzések az év során:

Ellenőrző szerv
Ellenőrzés BM OKF BM KVIg BCS BCS HTP Osszesen:
tárgya MEO KVIUr
Felügyeleti eh. ő. I
Átfogó szakmai
Szogálat ellátás 3 1 9 13
Szakmai 2 2 1 S
Vezetői szemle 3 3
Szolgálat váltás 1 1
Gyakorlat 3 7 8 18

Mindösszesen: 1 10 13 f 18 42

Ellenőrzések az előző évek során:

2013 2014 2015 2016 2017
43 47 35 36 42

Az ellenőrzések kiterjedtek a munkavédelmi szabályok betartására.
gépjárműfecskendőre, és azon elhelyezett felszerelésekre, egyéni védöfelszerelésekre,
híradóügyelet okmányaira, szerelési feladatok pontos végrehajtására, a jármű és járművezető,
valamint tűzoltók okmányainak meglétére, és azok érvényességére. Több ízben kontrollálták a
megtartott begyakorló, ellenőrző gyakorlatokat, szolgálatellátást, próbariasztással a normaidő
betartását. a légzőkészülék és más speciális szakfelszerelések használatát.

Az előző években tervezett képzések, továbbképzések, gyakorlatok valamint az
öntudatos hozzáállás alapján. külön felszólítás nélküli önképzés. és események kiértékelése.
megbeszéLése során fejlődött az ciméleti, és gyakorLati ismeretszintje valamennyi tűzohónak.
Az előző év ellenőrzéseinek tükrében megállapítható, hogy az állomány naprakész, pontos és
alapos ismeretekkel rendelkezik. Sőt, az OKF MEG ellenőrzés megállapítása szerint: “Ritkán
találkozik ilyen felkészült csapaual. “illetve „A tűzoltás vezetésére jogosult személy szakmai
félkészültsége kiemelkedő volt”

A 2W8. évre tervezett gyakorlatok, valamint azon kívüli szerelési gyakorlatok
rendszeressé tétele biztosítja a felkészültség szinten tartását és még magasabb szintre
emelését.

Gyakorlatok helyszinein tapasztaltuk, hogy különböző létesítményben dolgozók,
nincsenek teljesen tisztában azzal, hogy mi a teendőjük egy esetleg bekövetkező tűzesettel
kapcsolatban. 1-logyan kell a tüzjelzést leadniuk, hogyan értesítsék a helyi dolgozókat,
kollegáikat, mit tehetnek egy kezdődő tűz terjedésének megakadályozása érdekében. Kiemelt
figyelmet fordítottunk az ilyen helyzet kialakulásának elkerülésére. Tüzvédelmi oktatásokkal,
bemutatókkal, tüzoltási gyakorlatokkal egybekötött foglalkozásokat tartottunk, ahol a helyi
dolgozók, és tűzoltóink is nagyobb tapasztalatra tettek szert.

Reményeink szerint, ezáltal elkerülhető tűzesetek kialakulása, illetve a keletkezett
tüzek kisebb kiterjedésűek lehetnek.



IX. Szolgálat ellátásával kapcsolatos tapasztalatok

Jelenleg a szolgálatot 8,5 fő főfoglalkozású tűzoltó látja cl. Szerparancsnoki beosztásra

5 fő, gépjárművezető beosztásra 3 tó tervezhető.

2017-ben kötelező éves munkaidőn túl (2008 6raJ fő) további készenléti szolgálattal kellett

kiegészitenünk a munkaórákat. hogy a törvényi előirásban meghatározott 4 tó állandó

riaszthatóságát fenntartsuk. Eves szinten munkavállalóra bontva átlagosan ez évi 2460 óra

további szolgálatot jelentett. Összesen ez 4468 óra / év. ( Van kollégánk. aki 4174 óra

készenlétet teljesített 2017-ben. Hozzáadva a 2008 óra munkaidöt ez összesen 6182 óra / év.)

Fentiekből megállapítható, hogy az állomány leterhelt, a helyettesítések csak önkéntesek

bevonásával és igen nehezen megvalósítható, Így a szolgálat magas színvonalon történő

ellátása igen nehezen megoldható. 2018 évben a létszámot feltétlenül emelni kell,

máskülönben a tűzoltóság működése veszélyeztetetté válik. ellehetetlenül.

Beosztúsok tervezése heti bontásban történik. mivel a készenléti szolgálatra tüzoltóink

nem kötelezhetők, így vállalás alapján történik, ami előre I hónapra nem tervezhető.

Ennek ellenére 2017. év során nem fordult elő szolgálatellátással kapcsolatos

mulasztás, nem történt munkából kieséssel járó baleset, nem volt senki betegség miatt távol.

X. Munkavédelmi és tűzvédelmi tevékenység

Munkavédelmi szabályzattal, kockázatértékeléssel, tűzvédelmi oktatási naplóval,

munkavédelmi oktatási naplóval, alkoholszondás ellenőrzési naplóval rendelkezünk, ezek

vezetése lölyamatos. naprakész. Továbbá rendelkezünk a törvényben meghatározott belső

szabályzókkal amelyek az átlátható működést biztosítják.

XI. Egyéb tevékenységek

Több alkalommal részt vettünk iskolák, Dánfoki Cdülő által szen’ezett eseményeken,

ahol műszaki mentési, tűzoltási tevékenységünket szemléltettük. Egyértelműen pozitív

visszajelzéseket kaptunk. Természetesen a jövőben is megmutatjuk felszereléseinket,

bemutatókat tartunk, még gyakrabban, még több tanulóval, felnőttel megismertetve, akár

megszerettetve hivatásunkat, foglalkozásunk részleteit, szépségeit, nehézségeit.

A teljesség igénye nélkül az alábbi eseményeken, rendezvényeken vettünk részt:

• Szociális tábor Dánfok • Földvári bölcsőde gyereknap

Jantyik utcai óvoda • Márton napi felvonulás

Baky utcai óvoda • Nyílt szertárkapu program

• Dánfoki gyereknap • Jégpálya kialakitás, feltöltés

• Százlábú Tábor • Márton nap „Libás tanya”

• Teleky utcai óvoda Közlekedési
nap

• Madzagfalvi Napok
• Gál Ferenc Főiskola nyíltnapok

201 8-ban Békésen a szervezett tüzoltás 135 éves múltra tekinthet vissza. Megfelelő

rendezvény’ megtartásának módiát keressük.



Ezen kívül fontos megemlíteni, hogy a laktanya fűtése költséghatékonysági okokból Fa
tüzelésü kazánnal megoldott. A tüzeléshez szükséges Fa kivágása és egyéb munkálatok
elvégzése is a tűzoltókra hárul.

XII. Osszegzés

2017. évben havonta állandó összegű normatíva szerint ten’ezhettünk. Jelenleg
takarékosan, hónapról-hónapra merünk csak tervezni. Elsősorban a munkabérek, de a
közüzemi számlák, szükséges felülvizsgálati díjak. műszaki vizsgálatok nagyrészt kitöltik
költségvetésünket. Megalakulásunktól kezdve szükség van önkormányzati támogatásra. Ezen
felül szándékunk megkeresni területünkön működő vállalkozásokat, üzemeket, hogy
amennyiben módjukban áll. támogassák tűzoltóságunk pénzügyi lehetőségeit, és/vagy
technikai ellátottságát.

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a tüzoltóság részére biztosított állami normativa,
ami 2017-ben a tervezhető források 90%-át fedezte 2014 óta nem emelkedett, ellentétben a
bér és Fenntartási költségekkel. (Csak a bér jellegű kiadások 53%-ka] emelkedtek fejenként)

Külön terhet jelentett a tűzoltóság 2017. évi működésében a kormány által előírt
kötelező béremelés. Ez a helyzet minisztérium által külön támogatásként utalt összeggel
kiegészítésre került.

Jelen állapotok szerint csak 201 8-ban előírt béremelés megközelítőleg további 3 millió
forint tőbbietkiadást eredményez. Ezt a problémát a tűzoltóság önállóan az állami
normatívából megoldani képtelen. Az állam által biztosított összeg eddig is igen szűknek
bizonyulL A probléma megoldásában a tagönkormányzatok támogatására vagyunk
hagyatkozva.

Ugyan az önkormányzatokat törvény nem kötelezi önkormányzati tűzoltóság
fenntartására, de Békés város vezetése már bebizonyította, Fontos számára hogy a bajbajutott
állampolgárok Számára helyismerettel és megfelelő szaktudással rendelkező tűzoltók
érkezzenek átlagosan 5-9 perccel a hivatásos erök előtt segíteni.

A tűzoltóság a szakmai feladatokat a hatályos jogszabályok. a BM OKF és a megyei
Katasztrófavédelmi igazgatóság által kiadott normák, valamint az alapszabály előirási alapján
végzi. A Békési Önkormányzati Tűzoltóság beavatkozó egysége 2017-ben tőle elvárható
módon minden káresemény helyszínére elsőként érkezett segítséget nyújtani.

Békés, 2018. január 12. 7 (

Zahdrá Gyula
parancsnok
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Békési Önkormányzati Tűzoltóság
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PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

a Békési Önkormányzati Tűzoltóság
2017. évi működéséről



Működésünk anyagi fedezetét kiemelkedően az állami támogatás, valamint önkormányzati
támogatás. és saját bevétel biztosítja.

2017. évben valamennyi önkormányzati tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez
azonos összegí (25.000.000.-Ft) ahiptámogatásra jogosult. Ezt az összeget növeli a Békési
Onkormányzati Tűzoltóság esetében a 239/2011. (XI.18.) Kormányrendelet 13. szerint
kiszámított veszélyeztetenségi pontszám alapján 2.859.478 Ft, a támogatás havi összege Így
2.321.623 Ft volt. Ez az összeg az elmúlt 4 év alatt, 2014. óta nem emelkedett, ellentétben a
működési költségekkel (üzemanyag, védőfelszerelések, közmű) vagy a szakmunkás
mjnimálbérrel ami több mint 50%-al emelkedett.

Pénzbeli források alakulása az év során;

Bevételek megnevezése Összeg (Ft)

2016. évi maradvány (saját forrás): 90,451 Fi
‘ 2017. évi állani! normatíva: 27.859.478 Ft
Békés Önkormányzat támogatás 6,313,830 Ft
Fegyvertarohísi díj 240,000 Ft
Védőruha eladás: 21 1,540 Ft
Feszitű-vágó eladás: 860,000 Ft
Banki kamat 84 Ft
Tűzoltó sisak eladás: 12.020 Ft
Tűzoltó készülék felülvizsgálat, tartozékok: 296,280 Ft
Tűzvédelnd oktatás: 800,000 Ft
Egyéb bevétel: 347,000 Ft
Bevételek összesen: 37,060,683 Ft

Normatíva felhasználása bérköltsé2 és személyi jelleEű kifizetésck1 valamint
munkaadókat terhelő járulékokra:

Főfoglalkozású tűzoltók létszáma 9 Fő volt az év során folyamatosan. Túlnyomó részt 8 Fő
beosztott tűzoltó, és parancsnok részére munkabér, a munkavállalóktól levont járulékok,
valamint a munkaadót terhelő járulékok kerültek kifizetésre. Munkabérek, és járulékainak
több mint 20,4 %-át saját forrás biztosította. (Előző évben ez 10% volt.)

Nornzcnivából történt felhasználás:
Bérköltségek: 17,406,166 Ft
Járulékok: 3,971,000 Ft

Saját forrásból történi felhasználás:
Bérköltségek: 4,482,435 Ft
Járulékok: 970,000 Ft

Normatívából összesítve: 21,377,166 Ft
Saját forrásból összesítve: 5,452,435 Ft



Normatíván kívüli, egyéb bevételek felhasználása:

Egyéb bevételek Felhasználás

Bérköltség EgyébMunkaadókat Egyébés személyi
terhelő beruházási, (az 1, 2,3

jellegű
járulékok és felújitási kategóriákba

Ssz. Bevételek forrása, Összege egyéb szociális célú nem tartozó) Összesen
működésifelhasználási célja (Ft) kifizetések

hozzájárulási kifizetés
célú kifizetésbruttó

adó összege összege*
összege osszege

1 2 3 4 5=1+2+3+4
2016. évi

1. maradvány 90,451 Ft 28,451 62,000 90,451 Ft
Békés Önkoritiányzat

2. támogatás 6,313,830 Ft 3,722,177 360,171 512,990 1,718,492 6,313,830 Ft
3. Fegyvertárolási dj 240,000 Ft 240,000 240,000 Ft
4. VécIJrul,aejadás: 211,540 Ft 660 132,000 78,880 211,540 Ft
5. Fesz(tő-vágóeladás: 860,000 Ft 269,369 359,000 229,736 1,895 860,000 Ft
6. Banki kamat 84 Ft
7. Tűzoltó sisak eladás: 42,020 Ft 4,020 38,000 42,020 Ft

Tűzoltó készülék
felűlvizsgálat,

8. tartozékok: 296,280 Ft 149,829 42,500 103,951 296,280 Ft
9. Tűzvédelmi oktatás: 800,000 Ft 800,000 800,000 Ft

10. Egyéb bevétel: 347,000 Ft 67,929 18,829 249,087 335,645 Ft
Összesen: 9,201 ‚205 Ft 4,482,435 Ft 970,000 Ft 1,585,226 Ft 2,152,305 Ft 9,189,966 Ft

Saját forrás maradványa: 11,239 Ft

Működési célú kiadások neEvedéves bontásban (állami normatívábófl:

Megne’ezés: 1. 2. 3. 4. Össz %
közüzemi szolgáltatás 375 458 109 075 145 629 209 267 839 429 16,68%
Üzemanyag, kenöanyag 106585 147 163 186980 100425 541 153 10,75%
telefon, Internet 39 983 26 986 53 794 40 248 161 011 3,20%
hulladékszállítás 3 771 4 170 7 941 0,16%
biztosítás 127 780 88 356 38 502 109 887 364 525 7,24%
bankköltség 49041 50689 48858 55625 204213 4,06%
könyvelés 245070 215070 215070 215070 890280 17,69%
munkavédelmi kladatok 63 500 50 800 57 150 57 150 228 600 4,54%
karbantartási anyag 63 951 48 930 68 589 IS 960 197 430 3,92%
felülvizsgálat 178 308 26 670 6 350 211 328 4,20%
irodaszer 18480 31 155 II 760 61 395 1,22%
tisztítószer 32 620 32 300 49 170 13 180 127 270 2,53%
tüzelőanyag 54465 54 465 1,08%
jármű javítás 67310 13715 81 025 1,61%
postaköltség 530 525 I 055 0,02%
egyéb szolgáltatás 50200 42970 89220 Ill 623 294 013 5,84%
egyéb anyag 21 730 133415 14055 169200 3,36%
szakíilszerelés 8 875 8 875 0,18%
bevetési védőruha 95 000 95 000 1,89%
munkaruházat, gyakorló 79 205 34 937 54 042 326 878 495 062 9,84%
Összesen: I 510 677 I 142 916 I 090 244 I 289 433 5 033 270 100,00%



Beruházási kiadások (állami normatívából):

Megneezés: Ft

PVC tömlő 9 779 0,67%

Tűzoltó készülék 28 162 1,94%

Szkenner 23490 1,62%

Reflektor 7400 0,51%

Asztali telefon 5 000 0,35%

Füsteltávolitó ventilátor 92 000 6,35%

Stihl motoros láncVúrész 86 900 6,00%

WEBER vágó ohó I 005 046 69,36%

WEBER akku töltő 29 465 2,03%

WEBERakku2db ló! 800 11,17%

Osszesen: I 449 042 100,00%

Pénz maradványok:

Normativa maradványa: O Ft

E%yéb bevétel maradványa: I .239 Ft

Záró pénzkészlet: 11,239 Ft

Az állami normatívát igyekeztünk teljesen felhasználni, saját forrást a szükséges mértékben.

Bevételeink legjelentősebb részét az állami normatíva jelenti. Ezen a téren, az
országban lévő 60 önkormányzati tűzoltóság normatívájának átlagától 4.850.000 Ft-tal

kevesebb Jut részünkre. Ha a jelenlegi helyzet módosulna, tüzoltóink reálisabb bérhez

jutnának, illetve nagyobb létszám megkönnyítené a szolgálatszervezést.
Másik jelentősnek mondható bevételi forrásunk, az önkormányzat támogatása. Ennek

mértéke átlagosnak mondható, védett területen élő lakosság számának tükrében azonban
alacsonyabb összegként mutatkozik. Az önkormányzat támogatása két részből tevődik össze:

Átadott támogatás minimálbérek finanszírozására: 3,030,000 Ft
Konkrét önkormányzati támogatás: 3,283,830 Ft

Egyéb bevételeink hullámzó, alkalomszerű jellegűek. Sajnos nincs lehetőségünk

komolyabb összegek pályázatára, Rendszeres, nagyobb bevételek lehetőségén gondolkodunk

folyamatosan.
Nem kézpénzes forrásunk továbbá az önkormányzattól, egyéb helyszínekröl kapott,

munkát igénylő faeltávolítás, amellyel laktanyánk fűtését biztosítjuk évek óta. Azonban

komoly munkaerőt, munkaidőt, üzemanyagot igénylő feladat, egyben pótolhatatlan azaz

előny, amivel tűzoltóink faeltávolítási gyakorlatot szereznek.

Tűzoltóink munkabére a megállapított minimálbér, de csak ennek a helyzetnek
megtartása 2017. évi változások miatt kb. 3 millió Ft plusz forrást igényelt.

Normativa felhasználását tekintve, müködési. beruházási célú kifizetések az

előirányzott 6 miHió Ft-ot meghaladták.

Beruházásaink legjelentősebb része a 2 db WEBER feszítő, illetve vágó készülék,

amelyek segítségével sokkal egyszerűbb, gyorsabb, könnyebb a műszaki mentések

végrehajtása. Osszértékük, tartozékokkal: 2,201,357 Ft. Ezek beszerzésével feleslegessé



váltak régebbi típusú, hidraulikus feszítő-vágó berendezéseink, amelyeket cl tudtunk adni. és
más tűzoltóságoknál dolgoznak tovább.

Ezeken felül motoros lánefűrészt, Füsteltávolító ventillátort vásároltunk. melyek a
szakszerűbb tűzoltói beavatkozást teszik lehetővé.

Müködési célokra megfelelő normatíva rész áll rendelkezésünkre. Egy járművekkel,
munkavállalókkal rendelkező munkahely fenntartásához szükséges ekkora összeg. Alapvető
közüzemi szolgáltatási kiadásokon felül, egyéb adminisztratív kiadások jelennek meg:
könyvelés, bankköltség, irodaszer. biztosítás. munkavédelmi szolgáltatás, telefon. internet
költségei. Tűzoltósággal kapcsolatos kiadások is jelentös hányadúak: Üzemanyag, kenőanyag,
munkaruha. védőmha pótlása, szakfelszerelések felülvizsgálati díjai. Nagyobb összeget
igényel 2 db 30 évnél idősebb járművünk javítása, karbantartása is. Epületünk szintén
folyamatos karbantartási anyagvásárlást igényel, mivel megfelelő volumenű felúj ításra nincs
lehetőségünk.

Saját forrásból olyan célokra költöttünk, ami állami bevételböl nem lehetséges, de
laktanyánkban tartózkodáshoz, magasabb színvonalú szolgálat ellátáshoz szükséges, hiszen
tűzoltóink 24 órás szolgálatot lámak cl. A szorgalmas szolgálat, illetve tűzoltói feladatellátás
követhető a vonulásaink során. hiszen egyre ritkább a minimum 4 fős beavatkozásunk,
gyakran 5-6 fő vonul 1-1 káresethez.

Annak érdekében, hogy 2018. évben a tűzoltóság működése biztosított legyen, mindenképpen
az állami norrnatíva megemelése és további önkormányzati támogatás indokolt.

Mercedes gépjúrműfecskendőnk 34 évesen az ország legidősebb első-szereként működik,
tartalék gépjárművünk pedig 38 éves korával a legöregebb második szer.

A kis létszámból adódóan megemlíteném, hogy az éves munkaidőn túl a teljes állományra
vetítve átlagosan fejenként kb. 2140 óra készenléti szolgálat jut évente, ami több mint az
éves normál munkaidő. Ebből látszik. hogy a 2018. évben tervezett létszámbővités mennyire
indokolt.

Figyelembe véve az állomány elmúlt éves kiemelkedő szakmai fejlődését és munkáját,
érdemes lenne munkájukat megfelelő munkaeszközök és munkakörülmények biztositásával
segíteni.

2018. év során elötérbe kell helyeznünk bevetési védőruhák, légzőkészülékek cseréjét. Az
elmúlt közel 10 év nem maradt nyom nélkül egyéni védőfelszereléseink állapotán. Mivel ezek
nagy összegű eszközök. ezért az állami normatíva terhére beszerzésük nem megoldható, külön
pályázatok felhasználására kényszerülünk. Előre láthatóan lesz is rá lehetőség, de ebben ig a
támogató önkormányzatunk dotálását kell igényelnünk.

Szeretnénk laktanyánk felújítására is forrásokat keresni, bízva az önkormányzat segítségében
is.

Békés, 2018. január 10. /
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Zahoran Gyula
parancsnok


