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I. BEVEZETÉS
A 2012. január elsején életbe lépett 2011. évi CXXVIII. számú, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény értelmében Gyula Város Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltósága állami irányítás alá került, neve előbb Gyula Hivatásos Tűzoltóság lett,
mely később Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokságra módosult.
A 2012. január 01-től 2012. március 31-ig tartó ún. átmeneti időszakban átalakult a tűzoltóság
feladatrendszere, létszáma és összetétele, a feladatellátáshoz rendelt technikai eszközrendszer, a
finanszírozás módja. Megváltoztak szakmai szabályzóink, átalakult kommunikációs rendszerünk és
módszerünk, miközben az átalakuláshoz szükséges adatszolgáltatások, szakmai képzések illetve a
jogszabályi változások követése jelentős terhet rótt a személyi állományra.
2012. április elsejével újratagozódott a katasztrófavédelem szervezete: Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság → megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok →
katasztrófavédelmi kirendeltségek → tűzoltóparancsnokságok → tűzoltó őrsök hierarchiával.
Ennek megfelelően megváltozott a tűzoltóságok felépítése: megszűnt a személyzeti- és gazdasági
munka. A hatósági jogkör és osztály a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltségre került,
miközben a polgári védelmi tevékenység ellátása a tűzoltóságokhoz lett delegálva.
Ezek a gyökeres változások a törzs személyi állományát alapvetően érintették. A tűzmegelőzési
osztály munkatársai, valamint a személyzeti munkát irányító osztályvezető áthelyezésre kerültek a
megyei igazgatóság állományába. A gazdasági osztály munkatársa és az ügyviteli munkát végző
titkárnő részére új álláshely nem került felajánlásra, így őket elbocsájtották.
Az új feladatként jelentkező polgári védelmi feladatok elvégzésének elősegítése érdekében
tűzoltóságunk állományába került Gál Magdolna közalkalmazott, aki korábban a helyi polgári
védelmi iroda munkatársa volt.
A működését várhatóan 2014-ben megkezdő Sarkadi Katasztrófavédelmi Őrs parancsnoka, egyben
a Sarkadi HVB elnökhelyettese, a HVB illetékességébe tartozó települések polgári védelmi
feladatait is ellátó Sztancs József tű. alez. lett, munkatársa Kondorosi Jánosné előadó.

II. VEZETÉS, HUMÁN SZAKTERÜLET
Igazgatási, ügyviteli munka
Az igazgatási, ügyviteli munkát az első negyedévben Gyula Hivatásos Tűzoltóság módosított
SzMSz-ében, egyéb jogszabályokban, a tűzoltóság belső szabályzóiban, valamint iratkezelési
szabályzatában leírtak szerint hajtottuk végre.
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott SzMSz és az az alapján elkészített
ügyrend a kiadása napjától vonatkozik a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokságra.
Tűzoltóságunkon az év folyamán 1700 db iratkezelési esemény – kimenő/beérkező iratok
összessége – történt.

Személyzeti munka
Személyi háttér
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 2012. január 01-én történő hatálybalépése gyökeresen átalakította a
katasztrófavédelem szervezeti struktúráját, irányítási és felügyeleti jogköreit. Az átmeneti időszakra
vonatkozóan rendelkeztünk alapító okirattal, állománytáblázattal, amelyek meghatározták Gyula
Hivatásos Tűzoltóság felépítését, szervezeti struktúráját, így a személyzeti szakterületét is.
A személyzeti és gazdasági osztály felépítése az „átmeneti” időszakra vonatkozóan:

Személyzeti és Gazdasági Osztály
Beosztás
osztályvezető
főelőadó
(általános)
gondnok
alosztályvezető
beosztás
terhére kiemelt
főelőadó
könyvelő

Meglévő állami iskolai
végzettség
főiskola és egyetem

Meglévő szakmai iskolai
végzettség
tiszti átképző, személyzeti
képesítés

egyetem

-

szakmunkásképző

-

HSZT
KJT
KJT

Gazdasági és Pénzügyi Alosztály
főiskola
pénzügyi főiskola,
mérlegképes könyvelő

középiskola

középfokú pénzügyi

HSZT
KJT

2012. április elsejét követően a Személyzeti és Gazdasági osztály megszűnt, a munkatársak
áthelyezésre, elbocsájtásra és nyugdíjazásra kerültek (gondnok).
Személyzeti tevékenység
A katasztrófavédelmi szervezetben bekövetkezett változás miatt Gyula Hivatásos Tűzoltóság
parancsnokának munkáltatói jogköre nagymértékben csökkent, ezért a humán erőforrás gazdálkodás
feladatai is folyamatosan átcsoportosításra kerültek a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság humán szakembereihez.
Azonban 2012. év I. negyedévében is kiemelt figyelmet fordítottunk a
- soros járandóságok folyamatos és naprakész nyilvántartására, figyelemmel kísérésére,
- továbbképzési lehetőségek biztosítására,
- munkahelyi biztonság megteremtésére,
- munkahelyi légkör javítására,
- az állomány szociális helyzetének figyelemmel kísérésére.
Az átmeneti időszakot követően személyzeti tevékenységünk és a tűzoltóparancsnok munkáltatói
jogkör gyakorlása megszűnt, a személyi anyagokat az igazgatóság részére átadtuk.
Az év további részében a személyzeti faladatot a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Humán Osztálya végezte.

Rendszeresített létszámhelyek 2012.03.31-én
rendszeresített létszámhelyek

állományban lévők létszámadatai
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A feltöltöttség százalékos aránya: 97%.
2011 decemberében 3 fő felvételi eljárása fejeződött be és 2011. december 30-i hatállyal hivatásos
állományi jogviszonyt létesítettek egy év próbaidő meghatározásával. Az alapfokú iskola elvégzését
követően - 2012 áprilisában - léptek szolgálatba, véglegesítésük 2012 decemberében megtörtént.
Év közben két beosztott tűzoltó szerelt le állományunkból, ők külföldi munkavállalás céljából
hagyták el a tűzoltóságot. Egy fő kérte gyulára történő áthelyezését a békéscsabai tűzoltóság, egy fő
a békési önkormányzati tűzoltóság állományából.
2012. augusztus 31-én a parancsnokhelyettes leszerelt, beosztását azóta Timár Csaba tű. fhdgy. tölti
be. Ezzel együtt a tűzoltóság létszámhiánya 4 fő.
Ez a létszámhiány nehézséget okoz a szabadság kiadás területén és a túlszolgálat kezelését illetően.
Jelentőseb feladatok az elmúlt évben:
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény hatálybalépését követően az „átmeneti” időszakra kiadott állománytáblázat
miatt, illetve a megújult szervezeti struktúrához igazodva a teljes személyi állományt érintően az új
beosztásokat állományparancsban állapítottuk meg.
A tiszthelyettesi és zászlósi állomány részére havi 14.000,-Ft összegű kereset kiegészítés került
kifizetésre.
Felülvizsgáltuk a teljes hivatásos személyi állomány munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyait. Új
kérelmek beadásával 2012. március 31-ig mindenki megtette a nyilatkozatát a vonatkozó BM OKF
Főigazgatói intézkedés alapján.
A 2012. április 01-én hatályba lépett végleges szervezeti struktúrához igazodva előkészítettük
átadásra - és átadtuk - a személyzeti anyaggyűjtőket.
A személyi elbeszélgetések határidőre megtörténtek, a beosztására vonatkozó parancsát mindenki
megkapta.
A parancsnokság fegyelmi helyzete: a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon fegyelmi eljárás
2012-ben nem volt, annak ellenére, hogy a szolgálatellátásban bekövetkezett változás és a laktanya
épületének bővítésével együtt járó többletfeladat jelentős pszichológiai terhelést rótt az állományra.
Szociális gondoskodás: 2012 évben szociális segély kiutalására nem került sor. A szociális bizottság
a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kezdeményezésére rendszeresen ülésezik, melybe
természetesen tűzoltóságunk is delegált tagot.
A tűzoltóság segítségével 2003. évben alakult nyugdíjas klub havi rendszerességgel ülésezik a
tűzoltóság épületében. A szokásos évi nyugdíjas találkozó megrendezésére 2012.12.15-én került sor
az igazgatóság anyagi hozzájárulása mellett.

A személyi állomány egészségügyi szűrése, fizikai felkészültsége: A személyügyi gondoskodás
jelentős feladatai közé tartozik a személyi állomány egészségügyi helyzetének és fizikai állapotának
figyelemmel kísérése, az éves egészségügyi szűrővizsgálat megszervezése.
Parancsnokságunkon 2012-ben az éves szűrővizsgálatot már nem csak a Békés Megyei Rendőrfőkapitányság egészségügyi szolgálata végezte, arra részben Szegeden került sor. Az elmúlt évben a
szűrővizsgálatok során egészségügyi alkalmatlanságot nem állapítottak meg, azonban egy fő
egészségügyi alkalmassága csak korlátozottan érvényes.
Az állomány fizikai állapotának felmérését az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes
rendeletben meghatározottak szerint évi rendszerességgel hajtjuk végre. Egy fő betegsége miatt a
fizikai felmérőnek későbbi időpontban fog eleget tenni.
Jutalmak, elismerések:
2012. évben
Főigazgatói szintű elismerések:
Ajándéktárgy-jutalom 1 fő;
Igazgatói szintű elismerések:
Rendfokozatban történő soron kívüli előléptetés 1 fő;
Hivatásos állományban eltöltött 10 év után a következő beosztási kategória első
fizetési fokozatába történő kinevezés 1 fő;
Egy fizetési fokozattal való előresorolás 5 fő.
3, Rendezvények, képzések
Az átmenet időszakában - az állami irányítás alá vonás kapcsán - ünnepélyes laktanya
átadás/átvételi ceremóniát, állománygyűlést, szolgálatparancsnoki értekezletet tartottunk, illetve a
laktanyabővítés ünnepélyes alapkőletételére került sor.
Az év további részében Flórián-napi megemlékezésünket helyben, a laktanyán belül, a szokásos
módon tartottuk meg - az igazgatóság anyagi hozzájárulásával.
A laktanya bővítésének befejeztével ünnepélyes átadás során Dr. Bakondi György tű. altábornagy
Főigazgató úr és Dr. Görgényi Ernő polgármester úr adták át az új épületet. E korszak lezárása és
megünnepléseként - a Bélés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság anyagi hozzájárulásával 2012.09.29-én családias, főzéssel egybekötött ünnepséget tartottunk a laktanya udvarán.
Az ősz folyamán a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság adott helyet a magyar állam által az
erdélyi Makkfalva község részére felajánlott IFA gépjárműfecskendő átadási ünnepségének.
A Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének gyulai tagjai szervezésében Mikulás
ünnepséget tartottunk.
Az év közbeni képzési lehetőségekre jelentkeztünk, a kötelezően előírtakon részt vettünk, de az
önképzés e-learning-es formáját is teljesítettük.
A Hunor mentőszervezetbe két bajtársunk - egy tiszt és egy tiszthelyettes - pályázott. Mindketten
felvételt nyertek, év közben a kiképzési feltételeket teljesítették. Így ők a sikeres minősítő
gyakorlaton történő részvétellel egy nemzetközi szinten bevethető mentőszervezet tagjai lettek.
Az alapfokú tűzoltóképzést három tűzoltó fejezte be, szolgálatba május elején álltak.
Véglegesítésükre december került sor.

5, Kommunikációs és sajtó tevékenység
Az állami irányítás alá vonás a kommunikáció országos szintű átalakítását eredményezte. A
tájékoztatást korábban és bizonyos szintig önállóan végző tűzoltóság az Országos
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, illetve a megyei igazgatóság szóvivőjén keresztül kommunikálhat.
A helyi médiák tájékoztatására – a tájékoztatásról jelentéstételi kötelezettség megtartása mellett –
továbbra is van lehetőség, így pl. a Gyulai Hírlapnak heti rendszerességgel szolgáltatunk
információt tevékenységünkről.
4, Munkavédelmi helyzet
Munkavédelmi tevékenység: Az átmeneti időszakban a munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat
az előző évben szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatott külsős munkavédelmi mérnök
térítésmentesen látta el a BM KVI illetékese illetve a személyzeti – és gazdasági osztályvezetővel
együtt. 2012. 04. 01-ét követően e feladatokat az igazgatóság vette át.
Munkabalesetek alakulása:
Év

Munkabalesetek száma

A sérülés súlyossága

2012. 01-11

2 fő

súlyos

Felmentési napok
száma összesen
73 szolgálati nap

Az egyik munkahelyi baleset tűzoltás közben következett be: egy elesést követően a tűzoltó
hüvelyk ujja eltört, míg a másik sérülés egy laktanyán belüli elbotlás következménye.
Munkavédelmi oktatás: A készenléti állomány részére a munkavédelmi oktatást a kiképzési terv
szerint hajtottuk végre, megtörténtét dokumentáltuk, az előadásról hiányzók pótoktatása a
legközelebbi szolgálatba lépéskor történt meg. Az ezzel kapcsolatos tevékenységünket az év
folyamán többször ellenőrizték.
Biztonságtechnikai követelmények, felülvizsgálatok:
A parancsnokságunkon lévő gépek, berendezések, védőfelszerelések, védőeszközök
felülvizsgálatát, karbantartását a korábbi években a tűzoltóság saját kezdeményezésére végezték el.
Ez a gyakorlat az igazgatóság általi ügyintézés gyakorlatával cserélődött ki. Az igazgatóság minden
műszaki összefüggésű problémában eljár és intézkedik.
A laktanya bővítése, átépítése és energetikai korszerűsítése kapcsán időszerűvé vált fontos
szabályzatok módosítása folyamatban van.
Munkaképes állapotok ellenőrzése:
Alkoholszondás ellenőrzéseket rendszeresen, évente több alkalommal végzünk. Az elmúlt évben a
vizsgálatok pozitív eredményt nem hoztak.

III.

POLGÁRI VÉDELMI SZAKTERÜLET

A 2012. január elsejétől életbe lépett 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény értelmében a polgári védelmi
szakterület az állami irányítás alá vont tűzoltóságok feladat- és hatáskörébe került.
A szakterület megismeréséhez a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon szervezett
képzések, a feladatot eddig ellátókkal való rendszeres kapcsolattartás és munkakapcsolat egyaránt
hozzájárult.
Ennek megfelelően 2012. februári rendkívüli téli időjárás idején – a gyulai és a sarkadi HVB
illetékességi területén egyaránt - részt vettünk a hó-helyzet kezelésében.
Év közben minden település polgármesterének személyes tájékoztatást adott a tűzoltóparancsnok - a
kirendeltség-vezetővel együtt - a katasztrófavédelmet érintő szervezeti változásokról.
2012. május 24. és június 20-a között lezajlott a településeken „a rendelkezésre álló civil, karitatív
és egyéb szervezetek felkészítése egy váratlan helyzet kezelésére, az irányítás és együttműködés
rendjére, polgári védelmi szervezetek részére telefonon keresztüli riasztási gyakorlat”.
Ennek keretében végrehajtottuk - mindkét HVB települései vonatkozásában - a polgári védelmi
parancsnokságok felkészítését és riasztási gyakorlatát, mely a felkészítés vonatkozásában 324 főt,
míg a riasztási gyakorlat oldaláról 457 főt érintett.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság feladatszabásának megfelelően végrehajtottuk a
kül- és belterületi vízelvezető rendszerek helyszíni szemléjének.
Felmértük az illetékességi területünkhöz tartozó települések belterületén, az állam vagy az
önkormányzatok tulajdonában lévő helyi közutak mentén lévő elhanyagolt, viharos időjárás esetén
környezetükre veszélyt jelentő fák állapotát, mennyiségét.
A települések ideiglenes veszély elhárítási terveit a határidőn belül jóváhagyásra felterjesztettük,
melyek jóváhagyása szeptemberben megtörtént.
A polgári védelmi feladatellátás gerincét képező adattárak pontosítása határidőre elkészült.
A települések közbiztonsági referenseivel megfelelő munkakapcsolatot alakítottunk ki, a havi
rendszerességgel megtartott vezetői értekezletünkre meghívást kapnak.

IV.

TŰZVÉDELMI SZAKTERÜLET

Személyi háttér
A tűzmegelőzés osztály rendszeresített létszáma 2012. év első negyedévében két fő volt. A
tűzmegelőzési feladatokat Gombkötő Zoltán tű. szds. tűzmegelőzési osztályvezető látta el. A
kiemelt főelőadói álláshelyet Horváth Róbert tű. zls. megbízott főelőadói beosztásban töltötte be. A
tűzmegelőzési feladatokkal foglalkozó állomány tagjainak felsőfokú állami és szakmai
végzettségük van, valamint mindketten B típusú jogosítvánnyal rendelkeznek.
A tűzmegelőzési osztály munkatársai 2012. 04. 01-től a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságon dolgoznak, a tűzmegelőzési osztály és tűzvédelmi tevékenység a Gyulai Hivatásos
Tűzoltóparancsnokságon megszűnt.

Szakhatósági tevékenység
A szakhatósági eljárás rendjét 2012. év első negyedévében a jogszabályok ill. a belső szabályzók –
elsősorban a Szervezeti és Működési Szabályzat –, valamint a katasztrófavédelmi kirendeltségek
megalakulásáig átmeneti időszakban a hatósági és a szakhatósági tevékenység végzésének rendjéről
szóló 98/2011. számú BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatói Intézkedés rögzítette.
A jellemző szakhatósági ügyek, amelyben tűzoltóságunk közreműködött (a teljesség igénye nélkül):
-

-

építésügyi hatósági engedélyezés az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi
hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet alapján
üzletek működési engedélyezése a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján
szociális intézmények működési engedélyeztetése a szociális szolgáltatók és intézmények
működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
alapján
az utak építése és forgalomba helyezése az utak építésének, forgalomba helyezésének és
megszüntetésének engedélyezéséről szóló 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet alapján

Leggyakrabban építési engedélyezések során, valamint nyomvonal jellegű építmények
engedélyezése során adtunk ki szakhatósági állásfoglalást. Az előző évhez képest a
használatbavételi engedélyezések száma – időarányosan - csökkenő tendenciát mutatott. Korábban
a szakhatósági ügyek éves átlagát 27%-ban az építési engedélyeztetések tették ki, 14 %-ban a
nyomvonal jellegű építmények és 42 %-ban egyéb szakhatósági ügyekben jártunk el.
2012. első negyedévében az építési engedélyeztetéseket - hasonlóan az előző évhez - inkább a
kisebb átalakítások jellemezték, amikor is a meglévő épületek belső tereit alakították át, vagy
kisebb alapterületű bővítést végeztek. A szakhatósági munkánkban domináns volt még az utak
építésének, forgalomba helyezésének engedélyeztetése is.
Hatósági tevékenység és szankcionálás
Hatósági munkánkat az első negyedévben a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a
tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló
259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján végeztük.
Hatósági ellenőrzés
Tűzvédelmi ellenőrzéseink alapja a létesítmény nyilvántartásunk volt, melyet a tűzmegelőzési
tevékenységek végzésének egységes szabályairól szóló 98/2011. számú BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatói Intézkedés figyelembevételével készítettünk.
2012. első negyedévében azokat az intézményeket ellenőriztük, amelyek a létesítmény
nyilvántartásunkban szerepeltek, viszont hatósági ellenőrzésükre még nem került sor, illetve a BM
utasítás szerinti kötelező időciklus letelt. Főleg a nagy kereskedelmi egységek átfogó ellenőrzése
volt a jellemző, márciusban a zenés-táncos szórakozóhelyek utó- illetve célellenőrzéseire került sor.
Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére a hatósági felhívás lehetőségével
éltünk. A feltárt hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetése érdekében kezdeményezett
intézkedéseink folytán a szabálytalanságokat megszüntették.
Az első negyedévben 8 alkalommal adtunk ki tűzeseti hatósági bizonyítványt. Tűzvédelmi bírság
kiszabására egy esetben került sor.

Tűzvizsgálat
A 2012. január 1-től hatályos a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi
bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011.
(XII.7.) Korm. rendelet 1. § (2) a) pontja alapján a tűzvizsgálati eljárást a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv területi szerve folytatja le. A tűzvizsgálói készenléti szolgálatot vezénylést
követően január 1-től 2 fő látta el (tűzmegelőzési illetve személyzeti osztályvezető). Valamennyi
tagja felsőfokú állami és szakmai végzettséggel rendelkezik és elvégezte a BM KOK által
szervezett tűzvizsgálói szaktanfolyamot.
2012. április 01-ét követően a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon a tűzvizsgálati
tevékenység megszűnt.

TŰZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET
1. Ügyeleti rendszer helyzete
A híradóügyeleti szolgálatot ellátók a kap-online rendszer használatát készség szinten ismerik. A
szolgálati terület vonatkozásában sem az adatszolgáltatás rendjével, sem a rádióforgalmazás
szabályainak betartásával összefüggésben nem fogalmazódott meg kritika. A híradó-ügyeletesek a
februári rendkívüli téli időjárás idején megkövetelt adatszolgáltatás során felkészültségükről tettek
tanúbizonyságot. Technikai értelemben a gyulai tűzoltóság híradóügyelete a szükséges technikai
eszközökkel ellátott, így a feladatellátásnak fizikai akadálya nincs.
Év közben átálltunk a Pajzs döntéstámogató program alkalmazására. A rendszer üzemszerű
alkalmazása a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság ügyeletén június 21-én kezdődött el, tehát
napjainkra kellő tapasztalattal rendelkezünk mind a használatát, mind a hatékonyságát illetően.
Tűzoltóságunkon az EDR rádiókkal történik a kárhelyi kommunikáció a vonatkozó intézkedések és
a Főügyelet által meghatározottak szerint.
2, Jelentősebb tűzesetek
2012. évben működési területünkön 218 tűzeset, 150 műszaki mentés, 47 segítségnyújtás, 91 téves
jelzés, 10 szándékosan megtévesztő jelzés, 12 utólagos tűzeset történt. Méhkerék, Geszt és
Kétegyháza települések térségében kialakult területtüzek kapcsán IV-es kiemelt riasztási fokozat
lett elrendelve. A szándékosan megtévesztő jelzésekkel összefüggésben feljelentéseket tettünk.
Mind a 10 szándékosan megtévesztő jelzés Sarkad várossal hozható összefüggésbe. (A 2012-es év
tűzoltási-műszaki mentési statisztikai adatait az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák.)
Halálesettel járó tűzeset egy alkalommal történt működési területünkön.
Vonulásaink során közúti baleset nem történt.
Beavatkozás közben egy tűzoltó szenvedett töréssel járó balesetet.
3. A szervezett gyakorlatok összegzése
2012. évben helyismereti gyakorlatot 12 helyszínen, szituációs begyakorló gyakorlatot 9
helyszínen, ellenőrző gyakorlatot 6 helyszínen tartottunk (3. sz. melléklet.)
Az Igazgatóság részünkre megyei ellenőrző gyakorlatot a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézetben (5700 Gyula, Béke sgt. 38) tartott.

A helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlatainkat az előírt módon, a parancsnok és/vagy
helyettese személyes részvételével hajtottuk végre. Feltételezéseinkben egy valós helyzet
kialakulásához közelítő állapot modellezése volt a célkitűzésünk, a gyakorlat értékelésekor a hibák
feltárására és építő jellegű elemzésére törekedtünk.
A saját és az igazgatóság által szervezett ellenőrző gyakorlatok megfelelt minősítést kaptak.
4. Műszaki tevékenység (fenntartás, fejlesztés, elhelyezés, ingatlan-gazdálkodás, műszakitechnikai eszközök, gépjármű)
Az állami irányítás alá vonás ellenére a pályázattól vissza nem lépő Gyula Város és a BM OKF
közös finanszírozásában 2012. március 12-én elkezdődött a gyulai tűzoltólaktanya bővítése,
átépítése.
Tűzoltóságunk 2010-ig három, 2011-ben négy, 2012-től hét fűthető szerállással rendelkezik. A
laktanyában energetikai korszerűsítés történt, a meleg vizet napkollektor állítja elő. A legénység
kétfős hálókban töltheti készenléti pihenőjét. A laktanya használati rendjének újraszervezésével
számos helyiség funkciója változott meg. Az átalakítás eredményeként az udvar rendezett lett, a
parkolás a szolgálatban lévők számára megoldott.
A munkálatok végzése a vonulási képesség biztosításának, a felszerelések megfelelő elhelyezésének
problémáját vetette fel, sőt, mivel a beruházás jelentős mértékben érintette az állomány által
használt közösségi tereket, ezek használható szinten való tartása, az élhető állapot megteremtése
jelentős erőfeszítést igényelt.
A beruházás műszaki átadására június 27-én került sor.
Az ünnepélyes laktanya átadás 2012. augusztus 31-én történt meg. Az ősz folyamán a kivitelezés
által nem érintett tereprendezési munkákat – pl. részleges földcsere – végeztünk el.
Járműveink műszaki felülvizsgálatával és javításával összefüggő feladatokat az átmeneti időszak
végére a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Műszaki Osztályának szakemberei vették
át. Az átszervezés során a BM KVI által meghatározott járműveket határidőre átadtuk.
Az új rendszer sajátosságai - az előző időszakhoz képest - nagyobb ügyintézési időigényt és
adminisztrációs terhet eredményeztek. A műszaki biztonsági tiszt hiánya a mindennapi tevékenység
során nehézséget okozott. Nehézségeink Nagyné Hankó Éva tű. hdgy. heti háromnapi Gyulára
irányításával az év utolsó hónapjában valamelyest enyhültek. Nagyné Hankó Éva tű. hdgy.
távollétében műszaki felelősi feladatok ellátásával szolgálai csoportonként egy fő van megbízva.
Távollétük esetén őket más, gépjárművezetői beosztású személy helyettesíti.

A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság gépjárműállománya a következő maradt:
Gyula I-es: MB 4000
Gyula II-es: MB 2000
Gyula Vízszállító: Renault Kerax 420
Gyula Létra: Magirus Deutz 310-D
Gyula Pálya: Magirus Deutz 170-D-11-FA
Gyula K-teher: Mercedes 308 D
Gyula 8/a: Opel Campo

Terveinknek megfelelően Gyula Rocsó 2013-ban visszakerül műszaki állománytáblánkba.
Tűzoltóságunkon található egy TÜ-2es gépjárműfecskendő is, mely szándékunk szerint a
székhelyünktől legnagyobb vonulási távolságra lévő Geszt településen 2012. év novemberében
megalakult önkéntes tűzoltó egyesületnél teljesít majd szolgálatot.
Az eddig gyulai tartalék fecskendőként funkcionáló Bronto gépjárműfecskendőnk jelenleg a Heros
Zrt.-nél van, felújítás alatt áll. A Gyula Pálya és a Gyula Létra cseréje a koruk előrehaladtával egyre
indokoltabbá válik.
5, A szolgálatszervezés, a szabadságok kiadásának helyzete.
A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság létszáma a beavatkozói állomány tekintetében az
átszervezést követően nem változott, azaz szolgálati csoportonként 20 fő, míg az irányítói állomány
vonatkozásában 3 főre csökkent: tűzoltóparancsnok, tűzoltóparancsnok-helyettes és ügyviteli
feladatot ellátó referens.
Az irányítói létszám 2012.év április elsejétől az év további részében három fő volt. Személyi
változás a parancsnok-helyettesi beosztás tekintetében 2012. 09. 01-én Felföldi Sándor tű. őrnagy
leszerelésével és Timár Csaba tű. főhadnagy e beosztásba történő kinevezésével történt.
A szolgálati csoportok létszámhiánya jelenleg az alábbi:
„A” szolgálati csoport: 2 fő
„B” szolgálati csoport: 1 fő
„C” szolgálati csoport: 1 fő
6, Sarkad Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2012-ben a tűzoltóság és az egyesület között az első alkalommal 2011-ben megkötött
együttműködési megállapodás OKF irányelveknek megfelelő újrakötése - az előírt határidőre megtörtént.
Az egyesület sikerrel teljesítette a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által rendezett
minősítő gyakorlat feladatait. A megfelelő minősítés lehetőséget teremtett arra, hogy az egyesület
valós eseményeknél avatkozhasson be, segítve a hivatásos tűzoltóság kárhelyi tevékenységét.
Sarkadi tűzeseteink és műszaki mentéseink felszámolása során a Sarkad Városi ÖTE-t minden
esetben kiértesítettük. Az egyesület a megyében kiemelkedően sokszor, 72 esetben hajtott végre
vonulást, részt vett szituációs begyakorló, illetve ellenőrző gyakorlaton, illetve székhelytelepülésén
jelentős tűzvédelmi propaganda tevékenységet fejtett ki.
Az egyesület alapfeladatai között szerepel az ifjúságnevelés, ennek megfelelően folyamatosan jelen
vannak városuk oktatási intézményeiben az ifjúság katasztrófavédelmi nevelése érdekében.
A pályázati lehetőségek szűkülő keresztmetszete, a támogatások folyamatos csökkenése az
egyesület tevékenységének ellehetetlenülésével fenyeget.
A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó
szakmai irányításának és felügyeletének katasztrófavédelmi feladatairól kiadott 1/2012 sz. BM
OKF Főigazgatói utasításban foglaltaknak megfelelően végezte a Sarkad Városi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület negyedévenkénti ellenőrzését.

6, Informatikai és távközlési helyzet (informatikai helyzetértékelés, vezetékes és vezeték
nélküli távközlés, riasztó eszközök helyzete, jelző és segélyhívó szolgálatok)
A tűzoltóság bővítése során a híradóügyeleti helyiség az előtérből át lett helyezve. A teljes
egészében a gyulai tűzoltók által végzett munka sikerrel járt: az ügyelet az előtérből és a
szolgálatparancsnoki irodából egyaránt könnyen megközelíthető helyre - rálátással a bejárati ajtóra került.
A híradóügyelet informatikai fejlesztése - a Pajzs program bevezetésekor - új monitor és nyomtató
beszerzését jelentette.
Az igazgatóság állományába áthelyezett munkatársak számítógépeiket magukkal vitték új
munkahelyükre.
A számítástechnikai eszközök karbantartását, javítását az Igazgatóság munkatársai végzik.

VI. ÖSSZEGZÉS
A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság személyi állománya a tűzoltóság történetében
kiemelkedő jelentőségű 2012. évi tevékenységét a gyorsan változó jogszabályi keretek között, a
szervezeti átalakulás szülte újszerű élethelyzethez alkalmazkodva, hivatástudatát szem előtt tartva
hajtotta végre.
Több évtizedes várakozást követően - a 2010-ben benyújtott pályázat megvalósulásának
eredményeként - műszakilag átadásra került a szertárakkal kibővített, átalakított és energetikailag
korszerűsített tűzoltólaktanya. Az önkormányzat a tűzoltóság állami irányítás alá vonása ellenére
kitartott pályázati elképzelése mellett, ezzel az országban szinte egyedül álló módon rendelte
rövidtávú érdekei fölé a lakosság biztonságát és a tűzoltók emberibb munkavégzését egyaránt
szolgáló építkezést. Ez a támogatás ékes bizonyítéka annak, hogy egy a várost és térségét egyaránt
szolgáló beruházással előre lehet vinni egy sokak számára fontos ügyet, az élet-és vagyonbiztonság
ügyét.
Az ünnepélyes átadásra 2012. 08. 31-én, a laktanya udvarán rendezett ünnepség keretében került sor
Dr. Bakondi György tű. altábornagy Úr, a BM OKF Főigazgatója és Dr. Görgényi Ernő, Gyula
Város polgármestere jelenlétében, közreműködésével.
Az építkezés ideje alatt a tűzoltó állomány a kivitelezést tevőlegesen segítette, kiemelkedő és
példaértékű erőfeszítést téve.
A beruházással kapcsolatos többletmunka, az átszervezés kapcsán jelentkező feladatok, az utóbbi
időszak nagyszámú, sokszor nagy kiterjedésű területtüzei terhelhetőségi próbatétel elé állították a
gyulai tűzoltókat.
Őszinte örömömre szolgál, hogy e kihívásoknak meg tudtunk felelni.

Gyula, 2013. július 02.
Zanócz István sk.
tűzoltó alezredes
tűzoltóparancsnok

Mellékletek
1. számú melléklet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tűzeset:
Műszaki mentés:
Utólagos jelzés:
Téves jelzés:
Szándékosan megtévesztő jelzés :
Segítségnyújtás:
Összesen:

218 db
150 db
12 db
91 db
10 db
47 db
498 db

2. számú melléklet.
Helyiség

Tűzeset

Műszaki mentés

Gyula

59

108

Sarkad

67

18

Sarkadkeresztúr

6

3

Újszalonta

2

0

Geszt

8

1

Kétegyháza

20

4

Elek

36

3

Kötegyán

5

1

Lőkösháza

13

9

Méhkerék

6

4

Mezőgyán

3

0

Összesen:

214

132
346

3. számú melléklet

Gyakorlatok 2012-ben:
Helyismereti gyakorlatok
Megye

Város

Békés

Gyula

Békés

Gyula

Békés

Gyula

Békés

Gyula

Békés

Sarkad

Békés

Gyula

Békés
Békés
Békés

Gyula
Gyula
Gyula

Békés

Gyula

Békés
Békés

Gyula
Gyula

Helyszín: Település, cím
Fővárosi Önkormányzat
Idősek Otthona Gyula
Erkel Hotel 5700 Gyula Vár u.
Békés Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet
Pándy Kálmán Kórház
UNIT C & C Kft.
5720 Sarkad, Anti út
Gyulai Húskombinát Zrt.
Szárazáru Gyár
Implom J. Ált. Isk. Gyula,
Békés Megyei Levéltár
Erkel Ferenc Művelődési Ház
Mogyoróssy J. Városi
Könyvtár
Corvin Hotel Gyula, Jókai utca
Várfürdő Gyula 5700 Gyula

gyak.
típusa

hónap

hgy

január

hgy

január

hgy

február

hgy

március

hgy

április

hgy

május

hgy
hgy
hgy,

június
június
szept.

hgy,

október

hgy
hgy

október
nov.

Szituációs begyakorló gyakorlatok

Megy
e

Város

Helyszín: Település, cím

Békés

Gyula

Békés

Gyula

Békés
Békés
Békés
Békés
Békés
Békés
Békés

Sarkad
Gyula
Gyula
Gyula
Gyula
Gyula
Gyula

Erkel Hotel 5700 Gyula, Vár utca 1.
Békés Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet Gyula, Béke sugárút 38.
UNIT C & C Kft. 5720 Sarkad, Anti
Implom J. Ált. Isk. Gyula Béke sgt.
Békés Megyei Levéltár
Corvin Hotel Gyula, Jókai utca 9-11
Erkel Ferenc Művelődési Ház
Mogyoróssy J. Városi Könyvtár
Corvin Hotel Gyula

gyak.
típusa

hónap

bgy

január

bgy

márc.

bgy
bgy
bgy
bgy
bgy
bgy
bgy

április
június
június
július
szept.
október
október

Ellenőrző gyakorlatok

Megye

Város

Békés
Békés

Gyula
Gyula

Békés

Gyula

Békés

Gyula

Békés

Gyula

Békés

Sarkad

Helyszín: Település, cím
Elizabeth Hotel Gyula, Vár utca
Erkel Hotel 5700 Gyula, Vár u.
Fővárosi Önkormányzat Idősek
Otthona Gyula, Vértanúk útja
Erkel Ferenc Művelődési Ház
Békés Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet
UNIT C & C Kft. 5720 Sarkad

gyak.
típusa
ellgy.
ellgy.

hónap
febr.
márc.

ellgy.

május

ellgy.

okt.

ellgy.

nov.

ellgy.

nov.

