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I. Bevezetés

A Békési Önkormányzati Tűzoltóság (továbbiakban Békés ÖTP) három önkormányzat —

Békés, Bélmegyer és Tarhos, valamint a Hencz Antal Önkéntes Tűzoltó Egyesület
(továbbiakban Hencz ÖTE) fenntartásában, nem jogi személyiségű önkormányzati
társulásként működik.

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

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

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

A napi szolgálati létszám 4 fő, amely főfoglalkozású és megbízási szerződéssel szolgálatot
ellátó tűzoltókból áll. A napi létszámot úgy kell kialakítani, hogy 1 fő tűzoltás vezetésre
jogosult, 1 fő gépjárművezető és 2 fő megfelelő szakmai képesítésű és képességű tűzoltó
teljesitsen szolgálatot.

Az önkormányzati tűzoltóságokon nem kötelező a laktanyai készenlét, ha a tűzoltó közel
lakik a laktanyához akkor akár otthon is tartózkodhat a kialakított napirendnek megfelelően.
A lényeg, hogy a riasztás után a gépjárműfecskendőnek és az arra beosztott 4 főnek a
vonatkozó jogszabálynak megfelelően (éjjel-nappal) 8 percen belül meg kell kezdeni a
vonulást.

A Békési Önkormányzati Tűzoltóság riasztási ideje ennél lényegesen rövidebb, átlagosan 4
perc.

A munkánkban a Hencz Antal Önkéntes Tűzoltó Egyesület szorosan bekapcsolódik, azonban
fontosnak tartom megemlíteni, hogy az önkéntes tűzoltóság legaktívabb tagjai az
önkormányzati tűzoltóság munkatársai közül kerülnek ki. Az egyesület tagjai 5. vagy 6.
tűzottóként ülnek fel a gépjárműfecskendőre riasztás során.

2019-ben több alkalommal is előfordult, hogy több jelzés érkezett viharos időjárás miatt
egyidejűleg, vagy a káreset kiterjedése és hatékony felszámolása indokolta, hogy az egyesület
tagjai a tartalék gépjárműfecskendővel önállóan is vonuljanak egy-egy kárhelyszínre.

II. Állomány

A tűzoltóság állományát főfoglalkozású és megbízási szerződéssel dolgozó tűzoltók alkotják.
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2019 januárjában 10 fő főfoglalkozású tűzoltóval és 1 fő megbizási szerződéssel dolgozómunkavállalóval kezdtQk meg.

Március hónapban 2 fő kérte munkaviszonyának megszüntetését, így a szo1gá1att ellátóklétszáma összesen 9 főre csökkent. Ekkora létszámmal a folyamatos szolgálatellátás nem voltbiztosítható. A helyzet megoldásához a készentéti/megbízási díjjak azonnali emelése voltszükséges. (A készenléti díjra a főfoglalkozású tűzoltó jogosult amennyiben havi munkaidőkeretén felül készenlétet vállal, tehát szolgálatra be van osztva.)

Főfo2lalkozású állomány:

A 8 fő főfoglalkozású tűzoltó jelenleg az alábbiak szerint oszlik meg:

1 fő parancsnok
1 fő parancsnok-helyettes
2 fő rajparancsnok
3 fő gépkocsivezető
1 fő beosztott tűzoltó

Beosztások szerint az alábbi létszám szervezhető

tűzoltásvezető 7 fő
gépjárművezető 5 fő
beosztott tűzoltó 8 fő

Végzettség szerint (9/2015. (III. 25.) BM rendelet alapján)

fetsőszintű végzettség 1 fő
alapfokú végzettség 7 fő

Nem főfoi1alkozású állomány

Jelenleg I O fő szervezhető még szolgálatra a főfoglalkozású tűzoltók mellett, Ebből 3 főönkéntesen látja el a szolgálatot 7 fő pedig megbizási szerződéssel.

Beosztások szerint az alábbi létszám szervezhető a nem főfoglalkozású állományból:

tűzoltásvezető 1 fő
gépjárművezető 1 fő
beosztott tűzoltó 10 fő

Hcz Antal Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Az egyesület taglétszáma 23 fő. (Ebből 1 8 fő megegyezik az ÖTP állományával is.)

A tagjai önkéntes alapon vonulnak egy-egy riasztás során a kárhelyszínre az ÖTPgépjárműfecskendőj ével a 4 fő szolgálatot ellátó személyen felül, vagy önállóan a tartalékgépjárművel
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III. Tűzoltási, műszaki mentési tevékenység

A Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2019 évben 187 káreseményhez vonult. A I 87káresethez 203 vonulást hajtottunk végre. A kárhelyszínen 143 alkalommal elég volt a helyitűzoltóság beavatkozása, 44 alkalommal más egységekkel közösen avatkoztunk be. Abeavatkozások száma 2018-hoz képest 5 1-gyel nőtt.

Település és káresernény alapján bontásban:

Békés 50 85 22 6 163

Esetszámok alakulása évenkénti bontásban:
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Fontos megemlíteni, hogy a 201 8-ban a békéscsabai és mezőberényi tűzoltóság többalkalommal avatkozott be Békés ÖTP területén önállóan. Erre a viharos időszakokban
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egyszerre befutó nagyszámú esetszám miatt került sor. Ezt a tartalék szer megfelelő műszakiállapota és felszereltsége, valamint kellő számú önkéntes bevonásával sikeresen csökkentettük2019-ben.

Riasztási fokozat szerinti megoszlás:

I-es riasztási fokozatban: 182 káreseményII-es riasztási fokozatban: 2 káreseményIlI-as riasztási fokozatban: 1 káresernény
IV-es riasztási fokozatban: I káresernényV-ős riasztási fokozatban: I káresemény

Henez Antal Önkéntes Tűzoltó E2yesület

2019-ben az egyesület 24 alkalommal vonult a Dánfok Tartalék gépjárműfecskendővelönállóan és 52 alkalommal a Dánfok I. fecskendőn.

Ezen felül:
. 20 1 9.05 .2 1 -én 5 fővel és 1 gépjárműfecskendővel Békéscsaba HT-n ált készenlétben amalomtűz ideje alatt
. 2019 június 27.ét követően Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2 napon keresztül 2fővel végzett kárfelszámolást.
. 20 1 9.március 4-én 5 fővel segitségnyiijtásra vonult Hajdú-Bihar rnegyébe azigazgatóság kérésére, ahol 300 hektáron volt tűz.

Iv. Ügyelet, híradó, informatikai tevékenység

A jogszabályban előírt szakmai okmányokkal és nyilvántartásokkal rendelkezünk, azokvezetése folyamatos, naprakész.
A riasztásokat a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főügyeletéről kapjuk aPAJZS rendszer segítségével. A kapott riasztást követően a híradó-Ugyeletesünk SMS-modemsegítségével riasztja a készenlétben, de tűzoltólaktanyán kívül tartózkodó, vonulni kötelestűzoltóinkat.

A híradóügyelet berendezéseit sikerült modernizálnunk. Új monitorral és erősitővel láttuk cl,valamint új karnerarendszer került felhelyezésre a korábbi elavultsága miatt. Ezen felülbeépitésre került egy modern épületgépészeti vezérlő rendszer, amely riasztás során jelentősencsökkenti a reagálási időt az automatizált feladatok elvégzésével. A rendszert a fej lesztőtőlVágó Dénestől ingyen kaptuk, a perifériás eszközöket pedig Saját forrás terhére szereztük be.A rendszer által biztosított lehetőségeket szeretnénk jobban kihasználni, azonban ez továbbijelentős beruházást igényelne amire idén nem találtunk forrást.

V. Képzés, továbbképzési tevékenység

2019 évben 49 oktatást terveztünk, ezek végrehajtása maradéktalanul megtörtént.Továbbra is szükséges a szerelési feladatok gyakoroltatása, elméleti ismeretek folyamatosfrissitése. A gyakorlatok és oktatások biztosítják az állomány gyors és szakszerűbeavatkozását. A készség szintű ismeretek elsajátítása csak így biztosított. A vonatkozóelőírások több alkalommal módosultak, de ezeket a változásokat rövid időn belül elsajátitották
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tűzoltóink.

Továbbra is rendszeresen tartunk a tervezetten felüli szerelési foglalkozásokat *z éppenaktuális időjárási, vagy egyéb körülmények miatt, vagy egy megtörtént káresetet kiértékelve.2019-ben 4 helyszínen tartottunk 3-3 alkalommal helyismereti gyakorlatot. Továbbá 2helyszínen tartottunk 3-3 alkalommal szituációs begyakorló gyakorlatot.

Két helyszínen történt parancsnoki ellenőrző gyakorlat megtartásra, mindkét alkalommalsikeresen.

JÚliusban 40 órás önkéntes tűzoltó tanfolyam lebonyolításában vettünk részt. A tatifolyamelvégzése után 3 fő Új önkéntest került hozzánk.

Év végén 7 fő sikeres szerkezelői típusvizsgát tett Békéscsabán.

VI. Műszaki, technikai állapot

A terület védelmét 2 beavatkozásra szolgáló gépjárművel biztosítjuk:

Dánfok 1

Elsődleges beavatkozó gépjárműfecskendőnk. Az 1984-ben gyártott jármű megfelel ajogszabályi előírásoknak, de a naprakész üzemben tartása folyamatos és költségigényeskarbantartásokat tesz indokoltá. Ahogy már korábban is jeleztem, az ország legöregebbgépjárrnűfecskendője, amely elsődleges szerként van szolgálatban. Ujabb gépjárműfecskendőbeszerzése esetén a későbbiekben tartalék járműként tartanánk szolgálatban.
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Dánfok Tartalék

Tűzoltóságunk tartalék gépjárműve. Műszaki állapotának megóvása és üzemben tartásahatalmas anyagi feladatot jelent. A 39 éves járműnek a nap 24 órájában üzemképesnek kelllenni. A gondos karbantartásnak köszönhetően 20 19-ben csak csekély ideig voltüzemképtelen, azonban 2020-ban a műszaki vizsga sikeressége is megkérdőjelezhető. Ajárműhöz nincsenek csere alkatrészek, azokat csak bontóból lehet beszerezni, azonban ezencserealkatrészek élettartalma is rövid.

Dánfok Tűzoltásvezető 1 Üyintéző gépjármű

2018 nyarán a tűzoltóság adornányként egy Suzuki SX4 4x4 gépjárművel gyarapodott. Ajárniű már ekkor is rossz műszaki állapotban volt. 2018 óta a jármű üzemképtelen, a sikeresforgalmi vizsgához aránytalan nagy anyagi ráfordítás lenne szükséges, amelyet forrásainkeddig nem biztosítottak. Ilyen járműre viszont szüksége van a szervezetnek mivel a vizsgákraés továbbképzésekre, káreseményeknél történő váltásra vagy ellátmány szállitására,felszerelések mozgatására, vagy csak a napi feladatok elvégzésére nem rendelkezik atűzoltóság megfelelő technikai eszközzel.

Kis2épek helyzete

2019-ben pályázati forrásból új technikai eszközöket szereztünk be, azonban ezek pótlása afolyamatos használatból adódó amortizáció miatt továbbra is indokolt.A tűzoltóság rendelkezik a szükséges mennyiségű kisgéppel, ezek állapota megfelelő. Apótlásukról a továbbiakban is pályázat útján szeretnék gondoskodni.
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Védőfelszerelések helyzete

Korábbi évekhez képest igen jelentős előrelépés, hogy jelenleg megfelelő mennyiségű ésminőségű védőfelszerelés áll rendelkezésre. Ahogy a kisgépeket, úgy a védőfelszeret éseket ispályázatból sikerült cserélnünk. A következő években további védőruhák beszerzése válikindokoltá de láthatólag ezekre is lesz pályázati lehetőség.

Uzemanya felhasználás

Motoros kisgépeink (láncfűrész 7 db, feszítő vágó, roncsvágó, szivattyúk, áramfejlesztők)Üzemanyag felhasználása a korábbi évekhez hasonló volt. Legtöbbet-fűrészeinket használtukkáreseteknél, illetve kezelési gyakorlatok során. Valamint áramfejlesztő működtetése volthosszabb időtartamú főként káreseteknél, de terveztett áramszünet miatt is volt igénybevétel
Gépjárműfecskendőink tekintetében:

Mercedes 1222 típusú I. szer 2725 km-t, Steyr típusú tartalék járművünk 1004 km-t tett megaz év során. Főként káresetek során kerültek bevetésre. Ezen felül gyakorlatok, beiriutatók,vezetési gyakorlatok során szaporították a kilométerek számát.

VII. Jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételek megléte

Valamemiyi főfoglalkozású tűzoltó rendelkezik a jogszabályban előírt szakmai végzetséggel.

Végzettség szerint (9/201 5. (III. 25.) BM rendelet alapján):

felsőszintű végzettség 1 fő
alapfokú végzettség 7 fő

Egészségügyi alkalmasságai igazolása mindenkinek megvan, érvényességét folyamatosanfigyelemmel kísérjük. E tekintetben nagy segitség, hogy önkormányzatunk szerződése afoglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó szolgálattal, amely igy ingyenessé teszi avizsgálatot. Jogosítványok, és PAV I. érvényességét is vezetjük.

Gépjárműfecskendőkön málházott felszerelések, és felülvizsgálatuk folyamatosan követett,ellenőrzött.

A laktanya épületének helyzete:

A laktanya épületére a 48/20 1 I . (XII. 1 5 .) BM rendelet az önkormányzati tűzoltóságlegkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései minimális mennyiségéről, minőségéről ésa szolgálat ellátásáról vonatkozik. A jogszabály előirja a laktanya helyiségeire vonatkozóelőírásokat.

Jelenleg az oktatásra szolgála terem a pihenőhelyiség is. A tűzoltóságunk részt vesz a GálFerenc Főiskola közszolgálati ügyintéző szakán tanuló diákok képzésében is. A képzés sorántöbb mint 20 diák érkezik a laktanyába oktatásra, akiket csak az ágyakkal tarkítottnagyteremben tudunk egyidejűleg befogadni.
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Továbbá problémát jelent az épület tetőszerkezete. Folyamatos karbantartással igyekzűnk aleázásokat megszüntetni. de a végleges megoldás a tetőszerkezet teljes karbantartása lehetcsak.
A vonulási útvonal (kapubejár) továbbra sem betonozott. A legkisebb mennyiségű csapadékután sarassá válik, szernélygépjármŰvel csak kellő óvatossággal járható. A bejáró és a szertárelőtti betonozás halaszthatatlan feladat.

VIII. Személyi állomány elméleti és gyakorlati felkészültsége

Felügyeleti ellenőrzések az év során:

Ellenőrző szerv
Ellenőrzés BM OKF BM KVIg BCS BCS HTP öesen:tárgya MEO KVKir
Felügyeleti cli. ő. oÁtfogó szakmai 1 1 2Szolgálatellátás 3 1 9 13
Szakmai

2 I 3Vezetői szemle 2 2Szolgálatváltá.s 2 2Gyakorlat 3 3 3 9
Mindösszesen: O 7 9 13 31
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40
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20
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A szakmai ellenőrzések kiterjedtek a munkavédelmi szabályok betartására,gépjárműfecskendőre, és azon elhelyezett felszerelésekre, egyéni védőfelszerelésekre,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 normaidőbetartását, a légzőkészülék és más speciális szakfelszerelések használatát.
Az előző években tervezett képzések, továbbképzések és gyakorlatok, valamint az öntudatoshozzáállás alapján, külön felszólítás nélküli önképzés, és események kiértékelése,megbeszélése során fejlődött az elméleti, és gyakorlati ismeretszintje valamennyi tűzoltónak.Az előző év ellenőrzéseinek t(krében megállapítható, hogy az állomány naprakész, pontos ésalapos ismeretekkel rendelkezik. MEO

A 2020. évre tervezett gyakorlatok, valamint azon kívüli szerelési gyakorlatok rendszeressé

Ellenőrzések alakulása

jenőrzés I
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tétele biztositja a felkészültség szinten tartását és még magasabb szintre emelését.

201 9-ben az önkormányzat belső ellenőre által végzett ellenőrzés során felmerült, hegy többbelső szabályzónk nem felet meg a jelenlegi jogszabályoknak. A helyzet megoldására külsősszolgáltató és az önkormányzat szakembereinek segítségét kértük. A 201 9 december 3-ánmegtartott közgyűlésen az Alapszabály és több belső szabályzó módosítását fog*dta el avezetőség. Az új szabályzók jogkövetők.

Ix. Szolgálat ellátásával kapcsolatos tapasztalatok

Beosztások tervezése heti bontásban történik, mivel a készenléti szolgálatra tűzoltóink nemkötelezhetők, így vállalás alapján történik, ami nagyobb intervallumra előre nem terve2hető.20 19. év során nem fordult elő szolgálatellátással kapcsolatos mulasztás, nem történtmunkából kieséssel járó baleset.

X. Munkavédelmi és tűzvédelmi tevékenység

Munkavédelmi szabályzattal, kockázatértékeléssel, tűzvédelmi oktatási naplóval,munkavédelmi oktatási naplóval, alkoholszondás ellenőrzési naplóval rendelkezünk, ezekvezetése folyamatos, naprakész.

XI. Egyéb tevékenységek

Lehetőségeinkhez mérten minden rendezvényen és programon igyekszünk részt venni, aszervezetet és az általa végzett tevékenységet népszerűsíteni. A tűzoltóság állandó részvevőjevalamennyi bölcsőde, óvoda és iskola gyereknapi rendezvényének. A tavalyi évben mindenfelkérésnek eleget tudtunk tenni.

2019 decemberében első alkalommal rajzpályázatot hirdettünk 3-14 év közötti gyermekekszámára. Az idei évtől ezt rendszeresen megfogjuk hirdetni.

A felmenő rendszerű katasztrófavédelmi versenyre 2 korcsoportban 3 csapatot készítettünkfel. A Gál Ferenc Főiskola honvédelmi majd rendvédelmi versenyre készülő 2 csapatát issikeresen készítettük fel. Ezen felül ugyan csak a Gál Ferenc Főiskola közszolgálati ügyintézőszakon tanuló diákjai számára gyakorlati képzést végzünk az egész tanévben heti 2 órában.

XII. Kiemelt káresetek

A tavalyi évben nem csak az esetszámok 28%-kal való emelkedése volt kiemelkedő abeavatkozások tekintetében. Több olyan káresemény is történt, ami több év távlatában isjelentősnek mondható. A 187 káreseményből 2 ilyet szeretnék kiemelni.

2019. 04. 26.
Bejelentés alapján Békésen a főtéren egy üzlet füstöl. A beérkező segélykérés alapján aműveletirányitás I-es riasztási fokozatban a Dánfok I (Békés) és a Mezőberény l-esfecskendőt riasztotta a helyszínre. A békési egység 90 mp alatt kezdte meg a vonulást. Azegység parancsnoka távolsági felderités alapján a fokozatot 11.-re majd kiérkezés után IIIfokozatra módosította. A műveletirányítás ennek megfelelően Csaba 1 ‚ Csaba 2, Gyula 1,Csaba Vízszállitó, Csaba Létra és Békés KMSZ-t. A riasztást(!) követő a 4. percben már Isugárral a békési egység megkezdte a tűz tovább terjedésének megakadályozását, majd a
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következő percekben további sugarakat szerelt és intézkedett az oltóvíz ellátásról. A gyorsbeavatkozásnak köszönhetően a tűz nem terjedt át a szomszédos plébániára é- az égőépületrészről a kb. 400 négyzetméteres beépített tetőteres főépületre. A káreset felszítrnolásánegyszerre 26 tűzoltó dolgozott. Kiemelném, hogy a káresethez a Dánfok Tartalékgépjárrnűfecskendő is leriasztásra került a berendelt 4 fővel. A káreset felszámolása 23 óránát zajlott.

2019.08.26
Tarhos belterületén található hulladékfeldolgozóban keletkezett tűz. A káresethez a iasztástkövető 1 1 . percben érkezet Id elsőként a békési egység. A tűz oltásában IV. riasztásifokozatban a békési tűzoltókon kívül mezőberényi, békéscsabai, szeghalmi, gyulai és orosháziegységek vettek részt. A káresethez a Dánfok Tartalék gépjármű szintén riasztásra került. Azönkormányzati tűzoltóság állományából berendelést követően további 8 fő vett részt abeavatkozásban, igy összesen 12 fő békésről. A káreset felszámolása több mint 27 órát vettigénybe.

XIII. Fejlesztések

Az év közben megítélt rendkivüliq a Magyar Államkinestár által biztosított többietforrás tudtacsak biztositani a tűzoltóság teljes évi stabil működését. A forrásból több olyan feladatotvégeztünk cl, ami az elmúlt években már végre kellett volna hajtanunk.

. Az egyes szerállás betonozása javításra került, Újra használhatóvá vált

. Az egyes szerállást elektromos garázskapuval láttuk cl, igy a reagálási idő csökkent. A híradóügyelet számítástechnikai berendezéseit modern eszközökre cseréltük. A híradóügyeleten épületgépészeti vezérlőrendszer került kialakításra
. Új SMS rendszer került beépítésre, ami szintén a reagálási időt csökkenti
. A külső raktárban egy megfelelő tárolást biztosító védőfelszerelés raktár és irattárkerült kialakításra (az állomány készítette)
S A fa tüzelésű kazánt modern turbós gázkazánra cseréltük, így a laktanya fűtésefolyamatosan biztosított
. A pince és torony ajtókat lecseréltük (az állomány készítette)
. A hátsó kerítést lecseréltük (az állomány készítette)
. Új Makita típusú kisgépeket szereztünk be, amelyek beavatkozások során gyorsítják amunkavégzést
. A zuhanyzót felújítottuk
. Az állomány képzéséhez szereztünk be technikai eszközöket
. Új kamerarendszer került kiépítésre
. Új egyenruházati termékekkel láttuk el az állományt a jogszabálynak megfelelően

A BM OKF által nyújtott pályázaton is sikeresen szerepeltünk. Az ÖTP és a Hencz AntalÖTE pályázat útján a következő eszközöket szerezte be 2019—ben:

S 5 szett Bristol védőruha ( 1 .607.820 Ft értékben)
. 6 db kompozit palack (836i26 Ft értékben
. 4 db motoros láncfűrész (608859 Ft értékben)
. 20 pár védőcsizma (1 .384.300 Ft értékben)
. 7 db mászóöv (343.868 Ft értékben)
. I db kombinált sugárcső (88.456 Ft értékben)
• 2 db puttonyfecskendő (86.316 Ft értékben)
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XIV. Forráshiány

2019. évben havonta állandó összegű normatíva szerint tervezhettünk. Elsősorban amunkabérek, de a közüzemi számlák, szükséges felülvizsgálati díjak, műszaki vizsgálatoknagyrészt kitöltik költségvetésünket. Megalakulásunktól kezdve szükség van önkorrriányzatitámogatásra.

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a tűzoltóság részére biztosított állami normatíva, ami201 9-ben a csak a kiadások 54.9%-át fedezte, 2014 óta nem emelkedett, sőt 2 020-bancsökken, ellentétben a bér és fenntartási költségekkel. (Csak a bér jellegű kiadások közel73%-kal emelkedtek) Külön terhet jelentett a tűzoltóság 2020. évi működésében a kormányáltal előírt kötelező béremelés. Jelen állapotok szerint csak az előírt béremelés megközelítőlegtovábbi 3 millió forint többietkiadást eredményez. Ezt a problémát a tűzoltóság önállóan azállami normatívából megoldani képtelen. Az állam által biztosított összeg eddig iselégtelennek bizonyult. A probléma megoldásában a tagönkormányzatok támogatásáravagyunk hagyatkozva.

Az idei évben csak abban az esetben tudjuk biztosítani a feladatellátást, ha Békés VárosOrikormányzata képes 1 8 millió forinttal támogatni a tűzoltóság működését. Ebben az esetbenis csak az alapszintű működés feltételei biztosítottak. Amennyiben ez az összeg nem állrendelkezésre 2020-ban, úgy a tűzoltóság működésképtelenné válik.

A tűzoltóság normál működéséhez, a korábban elmaradt és egyre jelentősebb problémátokozó karbantartási munkálatok elvégzéséhez, a járművek modernizációjához vagy a laktanyaépületének jelenlegi méltatlan állapotának megszüntetéséhez további forrásra lenne szükség,de erre jelenleg nem látok módot.

Xv. Összegzés

20 19-ben mind esetszámban, mind a káresetek nagyságában kihivás elé állította a tűzoltóságállományát. Az esetszám 28%-os emelkedése mellett sem történt mulasztás vagymunkabaleset. Az alapfeladaton felül részt vettünk több alkalommal segítségnyújtásban sajátterületünkön kívül. A laktanyában kialakított új felszerelés raktár és irattár, valamint új hátsókerítés, új torony és pince ajtó is az állomány kétkezi munkájából született. Az állományaktivitása kiemelkedő. A szakmai felkészültséget megerősíti az Országos KatasztrófavédelmiFőigazgatóság Mobil Ellenőrzési Osztálya által évközben végzett szolgálatellátás ellenőrzés,amely hibát vagy hiányosságot nem tárt fel.

A nem főfoglalkozású tűzoltók létszámát a készenléti/megbízási díjak emelésével sikerültnormalizálni. Jelenleg 1 8 főt tudunk szolgálatra szervezni, amely a korábbi évek tekintetébenkiemelkedő.

Pályázatból folyamatosan fejlesztjük kisgépes eszközparkunkat valaminvédőfelszereléseinket, amelyet 2019-ben sikerült megfelelő szintre hoznunk. A cél azamortizációból fakadó selejtezések pótlása és további eszközök beszerzése e forrásból.

Az állami normatíva, az önkormányzat támogatása, a katasztrófavédelem által biztosítottbértámogatás és az Allamkincstár által biztosított rendkívüli támogatás stabil működést hozotta tűzoltóság életébe. Sajnos a fenti forrásokat nem lehetett 2020-ra tartalékolni, így adottévben kerültek felhasználásra. A plusz források terhére megkezdtük az évek óta halogatott
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javitásokat és elvégeztük azon fejlesztéseket, amelyek leginkább szolgálják a tűzoltósághatékony működését.

2020-ban célként kell kitűznürik a laktanya épü1etéiek a tűzoltókra méltatlan állapotánakfelszámolását. Az épület belső és külső felújítása tovább nem halogatható feladat. Járművektekintetében mindkét gépjárműfecskendő régen megérett már a cserére. Ujabb fxskendőbeszerzését kell tervezni, mivel az elsődleges beavatkozó gépjármű országosan szinten issereghajtó korát tekintve. Egy modernebb járművei csökkenne a vonulási idő, csökkenne akarbantartás miatti kiesés és nőne a beavatkozás hatékonysága. Sajnos ezek a jelenlegiforrásból nem tervezhető célok.

A tűzoltóság a szakmai feladatokat a hatályos jogszabályok, a BM OKF és a megyeiKatasztrófavédelmi igazgatóság által kiadott normák, valamint az alapszabály és más belsőszabályzók előírásai alapján végzi.

Békés, 2020. január 15.
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