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érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. I. félévre vonatkozó munkaterve
szerint a Képviselő-testület a 2020. áprilisi ülésén tárgyalta volna meg a Békéscsabai Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2019. évi munkájáról szóló beszámolót.

Viczián György tűzoltó alezredes, eleget téve a felkérésnek, megküldte az általa készített
tájékoztató anyagot, amelyjelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni, és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedj en.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békéscsabai Hivatásos

Tűzoltóparancsnokság 2019. évi munkájáról szóló beszámolót a határozat melléklete

szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester
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I. Bevezetés

A Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: Békéscsabai HTP a 2019-
re tervezett feladatait végrehajtotta. Teljesítette a jogszabályokban előírt kötelezettségeit, a
szakmai és a társadalmi elvárásoknak megfelelve látta el a tűzoltás, műszaki-mentés, polgári
védelem, iparbiztonság ás védelmi-igazgatás területén jelentkező feladatait.

A tűzoltóság célkitűzéseinek megfogalmazásakor elsődleges feladat volt a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség stratégiai
céljaihoz való igazodás, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
munkaprogramjában meghatározott feladatok helyi szintű végrehajtása. Fő célkitűzésk voltak
a szabadtéri és épített környezetben bekövetkező tüzek megelőzése érdekében kifejtett
lakosság-tájékozató és figyelemfelkeltő tevékenység, a készenléti állomány elméleti é szakmai
felkészültségének növelése, az önkéntes tűzoltó egyesületek, mentőcsoportok fejlesztése,
felkészítése és bevonása a megelőző és mentő tűzvédelembe.

Az elmúlt évben az országos adatokhoz hasonlóan a működési területünkön i s nőtt a
beavatkozások száma. Az emelkedés jelentős részét a műszaki mentések számának negugrása
okozta, ami alapvetően a viharkárok sűrűsödésével hozható összefüggésbe. A számunkra
kedvezőtlen időjárás az elsődleges oka a több tűzesetnek is, a hosszan tartó csapadékmentes
időszakokban megnőtt a szabadtéri tüzek száma.

II. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről

A Békéscsabai HTP elsődleges működési területéhez 1 5 település tartozik. A 20 I 3 . október 1 -

től működő Mezőberényi Katasztrófavédelmi Ors működési területét hat település alkotja:
Kamut, Murony, Mezőberény, Csárdaszállás, Köröstarcsa, Bélmegyer. Az őrs megalakulását
követőn a Békéscsabai HTP-től legtávolabb a 27 kilométerre lévő Köröstarcsa község tíz
percen belül elérhetővé vált.

Működési területünkön vezet keresztül a 44-es, 46-os és 47-es számú főközlekedési Út, valamint
a Romániát Budapesttel összekötő vasúti fővonal. Ezek mind nagy személy- és teherforgalmat
bonyolítanak le. Területünk nagyrészt mezőgazdasági jellegű. Az ipari létesítmények
előfordulása inkább a nagyobb városokra, Békéscsabára, Békésre és Mezőberényre jellemző.
Alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 3, küszöbérték alatti létesítmény
szintén 3 működik.

1.1. Vonulási adatok

A Békéscsabai HTP működési területéről 201 8-ban 796 bejelentés érkezett a Tevékenység-
irányítási Központba. 20 1 9-ben közel 41 százalékkal emelkedett az esetszám, összesen 1122
jelzést kaptunk.

ÉVES

‘ID
ZOLTOSAG



4

Bejelentések száma 2014-2019
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Beavatkozásairik jelentős részét I-es, vagy I-es kiemelt riasztási fokozat elrendelésével
számoltuk fel, ami többnyire egy, vagy két gépjármű riasztását és bevetését j elentette.
Magasabb fokozat elrendelésére 1 3 alkalommal került sor. Jelentős tűzoltóerő alkalmazását
igénylő, kiemelkedőnek minősíthető tűzeset 4 volt (Békés 1 ‚ Békéscsaba 2, Tarhos 1 )‘ tűzesettel
összefüggésben 1 fő veszítette életét.

A tűzesetek száma 27, a műszaki mentéseké 47 százalékkal emelkedett. Az utóbbi típusba sorolt
események száma 2014 óta minden évben emelkedett. Ennek oka elsősorban a viharok által
okozott károk számának növekedése és az egyéb kategóriába sorolt események számának
emelkedése (p1. ajtó nyitás).

Tűzesetek, műszaki mentések száma 2014-2019
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Az elmúlt évben is a megyeszékhely közigazgatási területéről érkezett a legtöbb bejelentés,
összesen 694. Lényegesen kevesebb esemény volt a működési területünk nagyobb városaiban,
Békésen 163, Mezőberényben 1 18. A legkevesebb káresemény Kétsopronyban keletkezett,
mindössze 3 alkalommal kellett kivonulni.

A tűzesetek éves eloszlásának vizsgálatakor megállapíthatjuk, hogy a hónapok között kis
eltérések mutatkoznak. A tavasz első felében van némi emelkedés. Ebben az időszakban a
száraz időjárás miatt több szabadtéri tűzesetről érkezett bejelentés. A műszaki mentéseknél
viszont a nyári hónapokban nőtt az esetszám. Ebben az időszakban elsősorban az erős szél, a
hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék által előidézett káresemények száma emelkedett.
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A bejelentések száma típusonként, havi bontásban 2019-ben

350
300
250
200
150
100

50
0

—rnűszak mentés tűzeset

A téves jelzések száma is emelkedett, 201 8-ban 1 19, 2019-ben 139 olyan riasztás volt, ahol a
helyszínen derült ki, hogy tűzoltói beavatkozásra nincs szükség. A legtöbb ilyen jelzést a
létesítményekbe telepített beépített tűzjelző berendezések indították. Szándékosan megtévesztő
jelzés (vaklárma) 8 volt.

1.2. Jelentősebb káresetek

Április 26-án Békésen a Széchenyi téren egy 600 négyzetméteres épületegyüttesben keletkezett
egy III. fokozatú tűzeset. A helyszínre a békéscsabai és gyulai hivatásos tűzoltó-
parancsnokságról, a mezőberényi katasztrófavédelmi őrsről, a békési önkormányzati tűzoltó-
parancsnokságról és a békési önkéntes tűzoltó egyesülettől vonultak szerek. Az épület nagy
mérete, valamint a benne lévő nagy mennyiségű éghető anyag jelenléte miatt a beavatkozás
egészen másnap délig elhúzódott.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb tűzesete keletkezett 201 9. május 21 -én Békéscsaba
központjában. A tűz hat szinten, közel 1 1 00 négyzetméteres területen, pusztított és rongálta
meg a város egyikjelképének számító több mint 160 éves István Malom épületét. A tűzoltásban
1 5 tűzoltó gépjármű és 67 tűzoltó vett részt

Július 28-án rendkívüli időjárás következtében 365 viharral összefüggő káreseményről érkezett
bejelentés a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz. A viharos időjárás kilenc
települést érintett, a legtöbb káresemény Békéscsabán volt, 226 helyszínre kellett kivonulni.
Epületekre, vezetékekre, úttestre, járművekre dől fák vagy letört faágak eltávolításában
valamint a megrongálódott épületekben keletkezett károk felszámolásában vett rész valamennyi
hivatásos egység. A megyében működő önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó
egyesületek többsége is segítséget nyújtott.

Augusztus 1 1-én egy békéscsabai hulladékfeldolgozó létesítmény csamokában bálázott
műanyag és papír hulladék égett 950 négyzetméteren. A káresemény felszámoláshoz a
békéscsabai és gyulai hivatásos tűzoltó-parancsnokságról és a mezőberényi őrsről riasztottak
szereket. A jelenlévő éghető anyag mennyisége miatt a beavatkozás eltartott a következő nap
kora reggelig.
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Augusztus 26-án Tarhoson szintén egy hulladékfeldolgozással foglalkozó üzem teLephelyén
keletkezett tűz. A létesítmény udvarán tárolt bálázott hulladék kapott lángra, a tűz átterjedt a
korábban magtárként használt épületre is, amelynek tetőszerkezete és belső szerkezeti elemei
teljesen megsemmisültek. A tűz miatt az áramszolgáltatásban is voltak fennakadások, ugyanis
a telep közelében megsérült egy nagyfeszültségű kábelt tartó oszlop. A munkálatokban
összesen tizenegy gépjármű, köztük gépjárműfecskendők és különleges szerek, valamint 41
hivatásos és önkormányzati tűzoltó vett részt.

1 .3. Békés tűzvédelmi helyzete

Az elmúlt évben kis mértékben — összesen 3-mai - emelkedett a bejelentések száma az előző
évhez viszonyítva. A város közigazgatási területéről 201 9-ben 1 63 jelzés érkezett. A tűzesetek
száma nőtt, viszont csökkent az olyan esetek száma ahol műszaki segítségre volt szükség. A
káresetek többségét a Békési ÖT tűzoltói önállóan számolták fel, mivel az események jellege a
hivatásos egységek beavatkozását nem tette szükségessé.

Bejelentések száma 2015-2019
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41 -ről 70-re emelkedett a tűzesetek száma, aminek a legnagyobb része szabad területen
keletkezett. Lakóingatlanban 1 O helyszínen kellett beavatkozni . Tűzesettel összefüggésben 1
személy sérült meg, haláleset nem történt. Tűzvizsgálati hatósági eljárás 2 esetben indult.

Műszaki mentésre 93 alkalommal volt szükség. Leggyakrabban fakidőlés, viharkár miatt
vonultak ki a tűzoltók, összesen 46 alkalommal. 8 olyan közlekedési baleset volt ahol tűzoltói
beavatkozásra is szükség volt. Szén-monoxid mérgezés miatt 5 kivonulás történt.

III. Tűzvédelem, tűzmegelőzés

Tűzmegelőzési tevékenységünk részeként a lakossági tájékoztatók és iskolai látogatások
alkalmával számos, a mindennapokban is fontos téma kerül előtérbe. Megjelenéseink során
általánosan megjelenő témák a szén-monoxid veszélyei és kialakulási lehetőségei, szén-
monoxid és füstérzékelők fontossága, szabadtéri tüzek kialakulása és megelőzési lehetőségei,
tűzgyújtási tilalom és égetés, valamint a kéményseprés és a fűtési időszak irányadó magatartási
szabályai. Az előadásokon felül más társadalmi megjelenéseink is vannak, ide tartoznak a
rendezvényeken, települési napokon való szerepléseink. Az ilyen eseményeken való
megjelenéskor igyekszünk a témaköröket olyan módon feldolgozni, hogy a jelenlévő
célközönség figyelmét a témára irányítsuk. Egyediek ezek a rendezvények abból a
szempontból, hogy a kilátogató gyerekek számára érdekesen mutatjuk be a különböző
veszélyforrásokat, így ők barátaiknak, családtagjaiknak továbbadhatják a megszerzett tudást,
ezzel is növelve a lakosság öngondoskodásra való igényét. A tűzesetek megelőzése érdekében
lakossági tájékoztatókat tartott 71 helyszínen összesen 6017 fő részére a parancsnok-helyettes,
őrsparancsnok, katasztrófavédelmi megbízottak.

•
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Iv. Az önkormányzati tűzoltóságnál végzett felügyeleti tevékenység

A katasztrófavédelem hivatásos szervein túl a tűz elleni védekezésben fontos szerepjut a Békési
Onkormányzati Tűzoltóságnak (továbbiakban: ÖT), ami egy olyan önkéntes tűzoltó ság, amit
tűzoltási és műszaki mentési feladatok elvégzésére hoztak létre és elsődleges műveleti körzettel
is rendelkezik. A Békési ÖT Békéscsabától 1 O kilométerre, míg Mezőberénytől 1 2 km-re
található. Elsődleges műveleti körzetébe három település tartozik: Békés, Bélmegyer é s Tarhos.

Működésük anyagi fedezetét elsősorban állami támogatás biztosítja. A saját bevételeken kívül
a költségeihez minden évben jelentős összeggel hozzájárul Békés Város Önkormányzata is. A
források biztosították a tűzoltóság stabil működését. Korszerű felszerelésekhez jutottak hozzá
az önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatására kiírt pályázaton.

Főfoglalkozású tűzoltók munkáját önkéntesek is segítik. A mentő tűzvédelrnet egy
gépjárműfecskendővel, valamint egy tartalék járművel biztosítják. A beavatkozó állomány
részére biztosítottak a megfelelő minősítéssel rendelkező egyéni védőeszközök. A
felszereléseik megfelelnek a minimálisan elvárt műszaki szintnek, érvényes felülvizsgálattal
rendelkeznek.

A tűzoltóság elsődleges műveleti körzetéből 20 1 9-ben 1 8 1 bejelentés érkezett (Békésről 163,
Bélmegyerről 1 1 ‚ Tarhosról 7). Saját erővel a hivatásos egységek kivonulása nélkül 143 esetben
avatkoztak be, ami az összes riasztás 79 százaléka.

V. Együttműködés az önkéntes tűzoltó egyesületekkel

A hivatásos tűzoltó-parancsnokságok, önkormányzati tűzoltóságok mellett az önkéntes tűzoltó
egyesületeknek (a továbbiakban: ÖTE) is fontos szerep jut a lakosság védelme szempontjából.
Az egyesületek a településükön a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési
feladatok ellátásában közreműködő társadalmi szervezetek. Meghatározó a szerepük a
hagyományőrzésben és az ifjúságnevelésben, valamint a lakosság tájékoztatásában is.

A Békéscsabai HTP négy egyesülettel kötött együttműködési megállapodást. Köröstaresai ÖTE
és a Mezőberényi ÖTE tagjai már évtizedek óta végzik önként vállalt feladataikat a településük
biztonsága érdekében, hatékonyan segítik a hivatásos tűzoltók munkáját. 201 5-től a Békési ÖT
köztestületében lévő Henez Antal ÖTE is aktív szerepet vállal a mentő tűzvédelem területén.
2016. év végén Ujkígyós városban elkezdődött az önkéntes tűzoltó egyesület újraszervezése.
Az elmúlt esztendőben már szaktevékenységet végző egyesületi tagok felkészítésére és a
tűzoltásra alkalmas jármű üzembe állítására is sor került.

A mentő tűzvédelem területén feladatot vállaló ÖTE-k támogatására a BM OKF a Magyar
Tűzoltó Szövetséggel együttműködve az előző évekhez hasonlóan a 2019. évben is írt ki
pályázatot, amin sikeresen vett részt mind a négy egyesület. A beavatkozáshoz szükséges
eszközökhöz, védőfelszerelésekhez és a működéshez szükséges forrásokhoz jutottak hozzá.

A Köröstarcsai ÖTE 1 O alkalommal, a Mezőberényi ÖTE 1 8 esetben vonult ki. Az utóbbi
egyesület a székhely településén kívül is beavatkozott több esetben. A Hencz Antal ÖTE tagjai
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a Dánfok I-es fecskendőn ötödik. illetve hatodik emberként felülve vesznek részt
leggyakrabban a vonulásokban.

VI. A polgári védelmi feladatok ellátása

A megye földrajzi elhelyezkedéséből adódóan, a lakosságot fenyegető természeti katasztrófák
és veszélyhelyzetek vonatkozásában leginkább a rendkívüli időjárási viszonyok okozta
viharokkal és az ár- és belvízi elöntésekkel kell számolni. A civilizációs eredetű veszélyeztető
tényezők közül főleg az ipari eredetű tűzesetek, robbanások, valamint a veszélyes anyagok
szállításával kapcsolatos káresemények-fordulhatnak elő.

1.1 . A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálata

Jogszabályban meghatározott módon mind a Békési, mind a Békéscsabai járásban megtörtént
a települések katasztrófavédelmi besorolásának 20 1 9. évi felülvizsgálata. A besorolás hatással
van a polgári védelmi szervezetek létszámára is, a járásokban található 16 településen a
katasztrófavédelmi besorolása szerint 1 872 fő polgári védelmi beosztott áll rendelkezésre.

1.2. A célirányos megelőző tevékenység megvalósítása, kártételek megelőzése

Lakossági riasztó eszközökfelmérése

A működési területen lévő lakossági riasztó eszközök ellenőrzésére került sor
201 9. szeptember-november hónapban. Az ellenőrzés a riasztó eszközök meglétére, állapotuk
felmérésére és karbantartottságuk szintjére terjedt ki. Az ellenőrzések tapasztalataként a
Békéscsabai Járás területén három lakosságvédelmi riasztó eszköz (Békéscsaba, Békési utca
48.; Békéscsaba, Jázmin utca 1 .; Kétsoprony, Dózsa utca 1 1 .) került elbontásra még abban az
évben.

Vízkár elhárítási létesítmények őszi felülvizsgálata

201 9. augusztus-október hónapokban az önkormányzatok koordinálásában és a KÖVIZIG
szakaszmérnökségek közreműködésével, valamint a katasztrófavédelmi megbízottak
jelenlétében megtörténtek a településeken lévő állami és önkormányzati tulajdonban lévő
vízkár-elhárítási létesítmények őszi felülvizsgálata.

Csapadékvíz-elvezető rendszerek kockázati helyszíneinek ellenőrzése

201 9-ban is elvégeztük a településeken a csapadékvíz-elvezető rendszerek felülvizsgálatát. A
kétjárás területén a bejárás alatt azt tapasztaltuk, hogy a települések évről évre nagyobb gondot
fordítanak a csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartására. Az elmúlt évek tapasztalata,
hogy folyamatosan csökken a közfoglalkoztatottak száma, a rendelkezésre álló létszámmal
egyelőre a települések meg tudják oldani a csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartását,
tisztítását. Jelentősen segíti az önkormányzatok ez irányú tevékenyégét a vízelvezető
rendszerek felújítására kiírt pályázatok is.
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Gazdasági-anyagi szolgáltatás keretében előzetesen kUelölt technikai eszközök telep/-i elyi
ellenőrzése

A polgármesteri határozattal kijelölt technikai eszközök ellenőrzésére került sor az árvíz elleni
védekezés és a rendkívüli téli időjárásra való felkészülés jegyében mindkét járásbart. Ennek
során tavasszal ellenőriztük a teherszállításra alkalmas tehergépjárművek, ősszel a nehéz gépek
vontatására és emelésére alkalmas járművek rendelkezésre állását.

1.3. Önkéntes mentőcsoportok

2013-tól működik a Békési Járásban a Titán járási mentőcsoport, amely 2019. októberében a
többi járási mentőcsoporttal Gyomaendrődön sikeresen teljesítette az éves gyakorlatát, ezzel
egyszerre újra megszerezte 5 éves nemzeti minősítését. A szervezet alkalmas arra, hogy
közreműködjön a vizek kártételei elleni védekezésben, rendkívüli időjárásból adódó feladatok
ellátásában, valamint a járás területén bekövetkezett káresemények felszámolásában,
romeltakarításban.

2016. év első felében megalakult és a nemzeti minősítési rendszer szerint előírt minősítést is
megszerezte 7 települési mentőcsoport összesen 84 fővel (Békés, Doboz, Csorvás, Kétsoprony,
Köröstarcsa, Mezőberény, Murony).

1.4. Veszély-elhárítási tervezés

A tervezés alapját képezi a lakosságvédelmi adattárak naprakészen tartása, ennek érdekében a
rendelkezésre álló adattárak békeidőszakban és különleges jogrend időszakában biztosítják a
feladatok végrehajtásához szükséges információkat. Jogszabályban meghatározott módon a
Helyi Védelmi Bizottságok veszély-elhárítási tervkivonatainak és a települések veszély-
elhárítási terveinek pontosítását minden évben végrehajtjuk.

Tavalyi év szeptemberében a polgármesterek a közbiztonsági referensek közreműködésével a
Békésesabai HTP szakmai iránymutatása mellett elvégezték a települések kockázatbeeslését és
javaslatot tettek a település besorolására a megyei védelmi bizottság elnökének. A települések
változtatási javaslatait és a települések katasztrófavédelmi besorolását egyeztettük a
társszervekkel.

A rendkívüli téli időjárásra való felkészülés során aktualizáltuk a melegedő helyeket, a
szükségparkolókat, a hó eltakarításba bevonható erőgépek adatait, valamint az úton rekedtek
kimentésébe bevonható gépek adatait is.

A lakosságvédelmi adattárak és a veszély-elhárítási tervrendszer változásait lekövetve a
HELIOS online polgári védelmi adatbázis is folyamatosan frissül.

1.5. Lakosságfelkészítés, tanuló ifjúság felkészítése

Települési polgári védelmi szervezetekfelkészítése

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, összhangban az előző években elvégzett
feladatokkal 201 9. október-november hónapban került sor a települési polgári védelmi
szervezetek parancsnoki törzs és infokommunikációs egységeibe beosztott állományának
felkészítésére és az infokommunikációs egységbe beosztottak riasztási gyakorlatára.
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Közfoglalkoztatottak katasztrófavédelmifelkészítése

Március hónapban az árvízzel közvetlenül veszélyeztetett településeken a hivatáso s tűzoltó
parancsnok-helyettesek ás a katasztrófavédelmi megbízottak, a települési közbiztonsági
referensek bevonásával végrehajtották az önkormányzatok által közfoglalkozás keretében
foglalkoztatott árvíz elleni védekezési feladatokba bevonható állampolgárok felkés2ítését, a
polgári védelmi kötelezettségről és az esetleges védekezési feladatok idején jelentkező
feladatokról.

Lakosság tájékoztatása a káresetek csökkentésének érdekében

A tűzmegelőzés érdekében számos helyszínen tartottunk tájékoztatókat és előadásokat,
amelyeket során felhívtuk a különböző korosztályok figyelmét az aktuális tűzvédelmi
kérdésekre. A tűzesetek megelőzése érdekében lakossági tájékoztatókat tartott 71 helyszínen
összesen 60 1 7 fő részére a parancsnok-helyettes, őrsparancsnok, katasztrófavédelmi
megbízottak.

Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny

Tájékoztattuk a területünkhöz tartozó települések általános és középiskoláinak igazgatóit, hogy
a 201 8/2019-as tanévben is megrendezésre kerül a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny.

A 201 9. március 29-én, Békéscsabán került megrendezésre a Katasztrófavédelmi Ifjúsági
Verseny katasztrófavédelmi kirendeltségi fordulója. A versenyen tíz általános iskolai és
tizenegy középiskolás csapat indult. Az általános iskolás korcsoportban I. helyezett a
Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, a középiskolás
korcsoportban I. helyezett a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium.

Közösségi Szolgálat

A katasztrófavédelem kiemelt célkitűzésként kezeli a gyermekek és fiatalok katasztrófavédelmi
felkészítését, amelynek érdekében országszerte lehetőséget biztosít a középiskolás diákok
számára, hogy közösségi szolgálati kötelezettségüket a katasztrófavédelem szerveinél
teljesítsék. Mindezek érdekében folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a működési területünkön
található oktatási intézményekkel, tájékoztatjuk őket a közösségi szolgálattal kapcsolatos
tudnivalókról. Az együttműködési megállapodást aláíró intézmények diákjainak fogadása és
felkészítése folyamatos. 201 9. évben a Békéscsabai HTP-n 40 fő, 356 órában teljesített
közösségi szolgálatot.

VII. Az állomány képzése, gyakorlatok

A készenléti jellegű szolgálatot ellátó állomány továbbképzése háromhetes alapciklusra épül. Egy
továbbképzési időszak 1 év (2 félév) I 5 alapciklus. A ciklusok elméleti és gyakorlati
foglalkozásainak tervezése során fő szempont volt az, hogy gyakorlat orientált legyen, naprakész
ismereteket nyújtson a jogi és szakmai változásokról, megtörténjen a szakmai tapasztalatok
feldolgozása, biztosítsa az állomány fizikai állapotának fenntartását, fejlesztését.
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A hivatásos tűzoltó-parancsnokság a tervezett gyakorlatait megtartotta, (1 S helyisrnereti, 4
szituációs-begyakorló, 2 parancsnoki ellenőrző gyakorlat szolgálati csoportonként). Az
ellenőrző gyakorlatok megfelelő értékelést kaptak. Tizenhárom alkalommal soron kívüli
gyakorlat végrehajtására is sor került. Ilyen volt a favágás és roncsvágás, valamint a hibrid és
elektromos járművek káreseteire történő felkészülés is. A vezetési gyakorlatokat folyamatosan
végeztük, összekapcsolva sportfoglalkozásokkal, bemutatókkal, valamint a tzcsapok
ellenőrzésével. A gyakorlatok elősegítették a feladataink biztonságos és hatékony
végrehajtását, az állomány szerelési készségének szinten tartását, fejlesztését.

VIII. Személyi és tárgyi feltételek

A Békéscsabai HTP állománytábla szerinti létszáma 86 fő. Hatan dolgoznak hivatali
munkarendben, készenléti szolgálatot ellátók létszáma 80 fő lehet, 20 1 9-ben minden státusz fel
volt töltve. A tiszti állománycsoportba tartozók egy kivétellel megfelelnek az előírt képesítési
követelményeknek, (az 1 fő a hiányzó végzettséget várhatóan ebben az évben megszerzi). A
beosztott tűzoltók, gépkocsivezetők, különlegesszer-kezelők, szerparancsnokok az előírt
végzettségeket megszerezték.

A közfoglalkoztatási program keretébenjelenleg 3 fő közfoglalkoztatott segíti a parancsnokság
munkáját.

3 gépjárműfecskendővel rendelkezünk, (Békéscsaba 2, Mezőberény 1) szintén 3 különleges
szer áll készenlétben (vízszállító, magasból-mentő, műszaki mentő). A gépjárműpark része két
ügyintézői személygépkocsi (Mezőberény, Békéscsaba), valamint egy tűzoltás-vezetői
gépjármű. A tűzoltóság technikai eszközei, felszerelései korszerűek, alkalmasak a minőségi
munkavégzésre, megújításuk folyamatos, legutóbb egy korszerűbb eszközökkel felszerelt, több
oltóvíz szállítására alkalmas új Rába típusú gépjárműfecskendő állt készenlétbe a Mezőberényi
őrsön.

Ix. Sporttevékenység, rendezvényeink

A napi sportfoglalkozások mellett a különböző spotversenyeken való részvétel és az azokra
való felkészülés is elősegíti az állomány jó fizikai állapotának a megőrzését. A békéscsabai
tűzoltók is hozzájárultak a megye jó eredményéhez az Országos pontszerző versenyen. Saját
programokat is szerveztünk, 28. alkalommal tartottuk meg Flórián napi ünnepségünket, amin
sportversenyek, gyermek programok, bemutatók szórakoztatták résztvevőket. Negyedik
alkalommal szerveztünk horgászversenyt, aminek a Csaba tó adott otthont az eseményre május
végén került sor. Novemberben nyugdíjas találkozót tartottunk. A 73 nyugdíjasunk közül 40 fő
vett részt a rendezvényen. December 6-án rendeztük a Mikulás ünnepséget.
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X. Osszegzés

A 2019-es év szélsőséges időjárása jelentősen befolyásolta a káresetek számát, előző évekhez

viszonyítva több volt a tűzoltói beavatkozást igénylő esemény. Nem csak az setszám

emelkedett, több jelentősnek minősíthető káresemény is bekövetkezett. A megnövekedett

terhelés ellenére a Békéscsabai HTP a tervezett feladatait maradéktalanul végrehajtotta, magas

színvonalon teljesítette a jogszabályokban előírt kötelezettségeit. Az eredmények érdekében

hatékony együttműködést alakítottunk ki a társszervekkel, önkormányzatokkal az önkéntes és

karitatív szervezetekkel. Kiemelt fgye1met fordítottunk a szervezeti kultúra fej leszté sére és a

hagyományápolásra.
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