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I. BEVEZETÉS
A tűzoltóság 2011. évre vonatkozó kiemelt céljainak végrehajtása
Gyula Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága a 2010-es év szervezeti és ügyviteli
átalakításait követően mind a személyi állomány létszáma, összetétele, képzettsége, mind a
tűzoltótechnika használhatósága vonatkozásban megfelelő feltételek mentén kezdte meg
működését a 2011-es évben.
Gyula Város Képviselő-testülete az 1996. évi XLIII. törvény 245/F. §-ában foglaltak teljesülése
érdekében Gyula Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága számára 2011. évre az alábbi – a
teljesítménykövetelmények alapját képező - kiemelt célokat határozta meg:
1.Gyula Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtása a parancsnokság
vonatkozásában, kiemelve a hatékonysági és takarékossági szempontok érvényesülését.
2.A tűzvédelmi jogszabályváltozások folyamatos figyelemmel kísérése, figyelem felhívás az
érintett intézmények, gazdasági szervezetek irányába.
3.Kapcsolattartás az oktatási intézményekkel a gyermekek tűzvédelmi nevelése érdekében, a
kialakított együttműködés továbbfejlesztése.
4.A tűz elleni védekezés – a tűzesetek megelőzése, a tűzoltási és műszaki mentési feladatok,
természeti csapás, ár-és belvíz, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, vagy egyéb
cselekmény által előidézett veszélyhelyzet – során a lakosság és az anyagi javak védelme
érdekében végzett hatékony és magas színvonalú munka gyakorlatának megőrzése, tovább
javítása.
5.Pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése, ezek előkészítésében, végrehajtásában
való részvétel.
6.Közreműködés a tűzoltóság szervezésében, vagy részvételével megrendezett rendezvények
végrehajtásában, eredményes lebonyolításában.
7.Az elhelyezési körülmények javítása érdekében állagmegóvási munkákban való részvétel.
8.A laktanya bővítése során felmerülő feladatokban való együttműködés.
I/a, A kiemelt célok végrehajtásának részletes elemzése:
1. Gyula Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 2011. évi költségvetése az állami
előirányzaton túlmenően 18,6 millió forintos kiegészítő önkormányzati támogatással valósult
meg. A kiegészítő támogatásból 12,3 millió forintot használtunk fel, mely összegből 7,9
millió forint teljes egészében az ingatlan átalakítására, állagjavítására, bővítésére fordítottunk.
Saját bevételünk a tervezett 4,5 millió forinttal szemben 7,8 millió forint volt. Ezen túlmenően
járművek felújítását kezdeményeztük és hajtottuk végre, bútorokat cseréltünk ki, technikai
eszközöket modernizáltunk. Így összességében elmondható, hogy működési kiadásokra az
önkormányzati kiegészítő támogatásból nem, vagy alig használtunk fel. Az átalakítások,
beruházások nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy tűzoltóságunk a tűzoltóságok sorában a
fejlettebbek irányába lépjen előre.
2. A tűzvédelmi jogszabályok változását figyelemmel kísértük. Év közben jelentős
jogszabályváltozások történtek, így többek között megváltozott az Országos Tűzvédelmi

Szabályzat, átalakult a tűzvizsgálati eljárások vizsgálati szabálya és rendje. Hatósági,
szakhatósági tevékenységünkkel szemben nem merült fel kifogás, határidő mulasztás sem
történt. Az ősz folyamán az oktatási intézmények körében végrehajtott és ellenőrzött tűzriadóterv gyakorlás során konstruktív módon, segítő szándékkal végeztük feladatunkat.
3. Ez évben is – az elmúlt évek gyakorlatát folytatva – 25 alkalommal tartottunk tűzoltó
bemutatót óvodákban, iskolákban, illetve látogatták meg laktanyánkat gyerekek, egyéb
közösségi rendezvényeken tűzoltó autó bemutatására jelentünk meg. Hatóságként ellenőriztük
az oktatási intézmények tűzriadóinak végrehajtása az ellenőrzésen túlmenően a nevelés céljait
is szolgálta.
4. Tűzoltási és műszaki mentési tevékenységünk végzésével kapcsolatban ez évben sem
merült fel kifogás, beavatkozásaink színvonala megfelelő volt. Működési területünkön ebben
az évben nem történt különleges eljárást igénylő esemény, katasztrófa, természeti csapás.
5. 2011-ben tűzoltóságunk új pályázatot nem adott be, a már folyamatban lévő pályázatokban
– kiemelten a laktanya három szerállásos bővítésére fókuszálva – jelentős előrelépés történt.
A tervek engedélyezése megtörtént, az önkormányzat a beruházás önrészét költségvetésében
biztosította.
6. 2011. február 04-06 között- meghívásnak eleget téve – tűzoltó delegációval részt vettünk
testvérvárosunk, Ditzingen város ünnepélyes tűzoltóparancsnok választásán és évzáró
ünnepségén. Ez év június 02-05 között részt vettünk a Slubice - Frankfurt (Oder) városok által
szervezett XIX. Nemzetközi Tűzoltó Csillagtúra rendezvényen. Október 02-án – Gyula és
Ditzingen városok testvérvárosi kapcsolatának 20. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat
keretén belül, a Polgármesteri Hivatallal és az Önkéntes Tűzoltózenekarok Fennmaradásáért
Alapítvánnyal közösen – megrendeztük a XII. Tűzoltózenekari és Mazsorett Találkozót.
7. Ez évben a laktanya épületén számos átalakítást és javítást végeztünk, különös tekintettel a
laktanya bővítésével előálló funkcionális változásokra, törekedve arra, hogy a két épületrész
integrációja megfelelő legyen. Ezért:
- a laktanya épületét (minden falát, teljes keresztmetszetében) talajnedvesség elleni
utólagos vízszigeteléssel láttuk el,
-

a vendégszobánk alatt korábban pincehelyiség építési szándékkal kiképzett üreget
betemettük, az aljzatot és az alapokat megerősítettük, az ingatlanrészt felújítottuk,

-

egy új szerállást építettünk, így a fagyok beköszöntével az eddig riaszthatóság alól
kijelentésre kerülő vízszállítónk védett helyre került, egész évben riaszthatóvá vált,

-

a bővítési tervekhez igazítva, új funkciójának megfelelően korszerű kondicionáló
teremmé alakítottuk át a tantermünket, illetve az eddig csak ünnepi alkalmakkor
használt „nagy termet” oktatási és közösségi helyiséggé alakítottuk át,

-

új kerékpártárolót építettünk

-

december végére befejeződött azon épületek bontása, amelyek helyén az új
szerállások - terveink szerint 2012-ben – megépülnek.

8. Az állomány a bővítés során felmerülő feladatokból már-már erőn felül vette ki részét,
példamutató fegyelmezettséggel és odaadással segítették elő közös ügyünk előmozdítását.

II. VEZETÉS, HUMÁN SZAKTERÜLET
1, Igazgatási, ügyviteli munka
Az igazgatási, ügyviteli munkát Gyula Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága SzMSzében, egyéb jogszabályokban, a tűzoltóság belső szabályzóiban, valamint iratkezelési
szabályzatában leírtak szerint hajtottuk végre.
2011. évben a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény figyelembevételével a
parancsnokságunkon tárolt minősített adatok minősítését felülvizsgáltam és a felülvizsgálatról
készített jelentést felterjesztettem a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra.
Az iratkezelés során a korábbi évek gyakorlatától eltérően ügyeltünk a hatósági és a
szakhatósági tevékenység elkülönítésére, ami a rendszeres statisztikai kimutatások
elkészítését is elősegítette, gyorsította.
2, Személyzeti tevékenység (szervezet, létszámhelyzet, oktatás és képzés, fegyelmi
helyzet, szociális tevékenység)
Személyi háttér: A személyzeti tevékenységet a Gyula Város Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltósága szervezeti struktúrájában a személyzeti és gazdasági osztály állományán belül a
személyzeti osztályvezető látta el 2011. évben. A szervezeti felépítést az 540/13/2008. számú
2008. augusztus 01-től hatályos állománytáblázat határozta meg.
A személyzeti és gazdasági osztály felépítése a szervezeti struktúrán belül:
Személyzeti és Gazdasági Osztály
Beosztás

Meglévő állami iskolai Meglévő
szakmai
végzettség
iskolai végzettség
osztályvezető főiskola és egyetem
tiszti
átképző,
személyzeti képesítés HSZT
főelőadó
egyetem
(általános)
KJT
gondnok
szakmunkásképző
KJT
Gazdasági és Pénzügyi Alosztály
alosztályvezető főiskola
pénzügyi
főiskola,
hely
terhén
mérlegképes
kiemelt
könyvelő
főelőadó
HSZT
könyvelő
középiskola
középfokú pénzügyi KJT
Rendszeresített létszámhelyek
rendszeresített létszámhelyek

állományban lévők létszámadatai (2011.12.31)

táb; tiszt zls. thts. hiv. össz. közalk. össz. táb; tiszt

zls. thts. hiv. össz. közalk.

össz.

15

6

67

3

48

66

3

69

A feltöltöttség százalékos aránya: 97%.
Fluktuáció 2011. évben:
- 2010. évből áthozott létszámhiány: 3 fő

11

47

65

3

-

-

-

Áthelyezés:
o 2011. I. negyedév: 3 fő
o 2011. IV. negyedév: 2 fő
Szolgálati viszony megszüntetése felmentéssel (FÜV eljárás):
o 2011. III. negyedév: 2 fő
o 2011. IV. negyedév: 1 fő
szolgálati jogviszony létesítése:
o 2011. I. negyedév: 4 fő
o 2011. III. negyedév: 2 fő
o 2011. IV. negyedév: 3 fő

Oktatás és képzés: Fontos – ugyanakkor nehéz - feladat a beosztott állományi létszám gyors
feltöltése és a minél hamarabbi bevethetőség elérése a megfelelő szakmai iskolai képesítések
megszerzésével. Szem előtt kell tartani a készenléti jellegű szolgálati feladatot ellátó személyi
állomány féléves időkeretben meghatározott szolgálatteljesítési idejét. Az év során:
- az állományban lévők szakmai ismereteinek naprakészségét a folyamatos
beiskolázásokkal biztosítottuk a KOK által szervezett tanfolyamokra
- tűzoltó szakképző tanfolyamra vezénylés az alábbiak szerint történt:
o 2011. I. félévében: 4 fő esetében
o 2011. IV. félévében: 3 fő esetében
- a gépjárművezetők pálya alkalmassági vizsgálatainak (PÁV I.) érvényességének
figyelemmel kisérése folyamatos volt
o 2011. évben 5 fő esetében került sor vizsgálatra
Szociális gondoskodás: Az állomány szociális körülményeinek folyamatos figyelemmel
kisérése következtében - és a beadott kérelmek alapján - 2011. évben a szociális bizottság 7
esetekben állapított meg eseti szociális segélyt, melynek bruttó összege: 456.590,-Ft volt.
Nagy hangsúlyt fordítottunk 2011.évben is a nyugállományba helyezettek gondoskodására.
2003. évben a segítségünkkel nyugdíjas klub alakult, mely havi rendszerességgel a tűzoltóság
épületében ülésezik, ahol évente nyugdíjas találkozó kerül megrendezésre.
Az elmúlt 5 évben nyugdíjasaink 5 esetben igényeltek a minisztériumtól egyszeri szociális
segélyt, illetve minden évben rendszeresen igénybe veszik a kedvezményes üdültetést is.
Személyzeti terv: Az állomány soros járandóságairól és a fontosabb személyzeti feladatokról
minden év végén a következő évre vonatkozó személyzeti terv készül, mely elősegíti a
személyügyi nyilvántartás naprakészségét és a személyzeti feladatok pontos végrehajtását.
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 az éves szűrővizsgálatot a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
egészségügyi szolgálata végzi. Az elmúlt évben egészségügyi alkalmatlanságot nem állapított
meg a szűrővizsgálatok során.
Az állomány fizikai állapotának felmérését az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes
rendeletben meghatározottak szerint évi rendszerességgel hajtjuk végre. Fizikai
alkalmatlanságot az elmúlt évben nem állapítottunk meg.
Miniszteri, főigazgatói jutalmak alakulása:
2011. évben
- miniszteri szintű elismerések:
o 1 „Szolgálati Jel” adományozása

-

Főigazgatói szintű elismerések:
o 1 soron kívüli előléptetés

3, Rendezvények, képzések
Jelentősebb rendezvényeinkről a kiemelt célok megvalósítása című fejezetben már tettem
említést. Ezeken túlmenően – Gyula Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága
hagyományainak megfelelően – igen aktív közösségi életet folytattunk. Az alábbi, szakmai
szempontból a tűzoltósághoz köthető rendezvényeken, versenyeken vettünk részt:
- megyei szakmai verseny
-

lépcsőfutó verseny

-

országos fekvenyomó bajnokság (1. és 2. helyezés, súlycsoporton belül)

-

megyei tűzoltóságok közötti futball bajnokság.

Továbbá, a közösségi szellem formálása érdekében Flórián-napi ünnepséget, Családi napot,
Mikulás-ünnepséget rendeztünk, részt vettünk Gyula város történelmi térsége kapcsolatainak
erősítését szolgáló közösségi főzőversenyen a romániai Kisjenőben, számos tűzoltó
részvételével képviseltük magunkat a „Fuss a sérült gyerekekért” nevet viselő futógálán.
4, Munkavédelmi helyzet
Munkavédelmi tevékenység: Parancsnokságunk kiemelten kezeli a munkavégzés személyi és
tárgyi feltételeinek biztosítását és a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtését.
Ezen tevékenység állandó és folyamatos odafigyelést igényel. Ennek biztosítása érdekében
tevékenykedik parancsnokságunkon a munkavédelmi őrszolgálat. Havi rendszerességgel
célellenőrzést tartanak és az észrevételeiket munkavédelmi őrnaplóban rögzítik.
A megfelelő színvonalú és hatékony munkavédelmi tevékenység kialakítása érdekében a
gyulai tűzoltóság a munkavédelemmel kapcsolatos feladatait szerződés alapján külsős
tűzvédelmi mérnök, munkavédelmi szakmérnök látja el 2003. január 01-től.
Feladatai közé tartozik többek között:
- a munkavédelmi jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése
- segítséget nyújt, elvégzi a munkabalesetek kivizsgálását
- megszervezi, előkészíti, megtartja a munkavédelmi szemléket, együttműködve a
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkavédelmi felügyelőjével
- rendszeresen végez munkavédelmi ellenőrzéseket, írásban intézkedik a hiányosságok
megszüntetéséről
- előkészíti a megrendelőnél a munkavédelmi oktatásokat, gondoskodik a szükséges
tematikák elkészítéséről
- a gépek, berendezések technológiai, kezelési karbantartási utasításainak meglétét
ellenőrzi, azok munkavédelmi részét előkészíti
- gépek, berendezések, épületek használatba vételi, üzembe helyezési eljárásain részt
vesz
- ellenőrizteti a munkaköri alkalmassági vizsgálatok érvényességét, esetleges
hiányosságok pótlására intézkedik
- ellenőrzi a veszélyes gépek, berendezések időszakos biztonsági felülvizsgálatának
meglétét, illetve azoknak megfelelőségét és érvényességét

A fenti, a teljesség igénye nélkül felsorolt feladatokból látható, hogy tevékenysége lefedi a
parancsnokságunk teljes munkavédelmét, így könnyebben átlátja a tűzoltóság sajátos
munkavédelmi rendszerét, munkájával hatékonyan segíti a biztonságos munkavégzés
feltételeinek megteremtését..
Munkabalesetek alakulása:
Év

Munkabalesetek száma

A sérülés súlyossága

2011.

4 fő

1 könnyű és 3 súlyos

Felmentési napok
száma összesen
34 nap
betegszabadság

A munkahelyi balesetek túlnyomó része a sportfoglalkozások során következett be. Ennek
visszaszorítása érdekében felhívtuk a szolgálatparancsnokok figyelmét a sportfoglalkozások
előtti bemelegítések fontosságára, mindemellett egyik baleset sem a sportfoglalkozás elején
következett be.
A munkabalesetek kivizsgálását a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével
illetve az előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő dokumentációkkal végezzük.
Munkavédelmi képesítések: Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
szabályairól a belügyminiszter által irányított rendvédelmi szervekről szóló 15/2000. (V.26.)
BM rendelet 19. § alapján előírt munkavédelmi ismeretekből parancsnokságunkon 33 fő
vizsgázott eredményesen a korábbi években és jelenleg is érvényes képesítéssel rendelkezik.
2011. évben 2 fő szerzett ilyen képesítést.
Ez a nagyszámú munkavédelmi képesítés biztosítja a hivatásos állomány biztonságos
munkavégzéséhez szükséges információkat, mely lehetőséget teremt a gyakorlati
alkalmazásra.
Munkavédelmi szemlék: Parancsnokságunk 2011. 12. 06-án tartotta meg a munkavédelmi
szemlét és a munkaegészségügyi bejárást. A szemle során elemeztük a gyulai tűzoltóság
munkavédelmi helyzetét, rávilágítunk az esetlegesen felmerülő hiányosságokra, illetve
intézkedtünk azok elhárításáról. A megállapításokat jegyzőkönyvbe foglaltuk. A szemle során
tapasztalt hiányosságokat és a megoldandó feladatokat intézkedési tervben rögzítettük a
határidő és a felelős megjelölésével. A szemlén részt vett a Békés Megyei Rendőrfőkapitányság Egészségügyi Szolgálatának alapellátó orvosa is, aki ellenőrizte a tűzoltóság
egészséges munkavégzés feltételeinek meglétét, a megállapításait szintén jegyzőkönyvbe
foglalta. Az ellenőrzés igazolta, hogy a gyulai tűzoltóságon biztosított az egészséges és
biztonságos munkavégzés feltétele.
Munkavédelmi oktatás: A készenléti állomány részére munkavédelmi oktatást az elmúlt
évben is a kiképzési terv szerint hajtottuk végre, azokat dokumentáltuk, a hiányzók
pótoktatása a legközelebbi szolgálatba lépéskor történik meg.
A hivatali munkarendben dolgozók részére a munkavédelmi oktatást az elmúlt évben
végrehajtottuk, dokumentáltuk.
Biztonságtechnikai követelmények, felülvizsgálatok: Kiemelt fontossággal kezeljük a
parancsnokságunkon lévő gépek, berendezések felülvizsgálatát, karbantartását az egyéni
védőfelszerelések, védőeszközök meglétét állapotát. A laktanyaépület:
- villámvédelmi felülvizsgálata időpontja: 2010. január, érvényesség: 2019. január,
minősítése: megfelelő.
- érintésvédelemi felülvizsgálat időpontja: 2009. március, érvényesség: 2012. március,
minősítése: megfelelő.
- elektromos rendszer tűzvédelmi felülvizsgálatának időpontja: 2010. január,
érvényesség: 2019. január, minősítése: megfelelő.

Az elektromos berendezések ÉVÉ-mérési minősítő okiratai érvényesek, nyilvántartásuk
naprakész.
A kazánok éves felülvizsgálata és karbantartása szerződés alapján az előírásoknak
megfelelően került végrehajtásra.
A gépek, berendezések használatbavételi, üzembe helyezési feladatait a parancsnokságunk
munkavédelmi feladatokkal megbízott szakembere elvégezte.
A veszélyes gépek, berendezések időszakos munkavédelmi felülvizsgálatát az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság engedélyével rendelkező cégekkel végeztetjük,
rendszeresen ellenőrizzük ezek meglétét, érvényességét. A jogszabályokban előírt
időközönként üzembe helyezzük őket, ezt dokumentáljuk.
Munkaképes állapotok ellenőrzése: Az állomány fizikai állapotának felmérését 2011. évben is
az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendeletben meghatározottak szerint hajtottuk
végre. Fizikai alkalmatlanságot nem állapítottunk meg.
A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Egészségügyi Szolgálata minden évben ellenőrzi
szűrővizsgálat keretében az állomány egészségügyi állapotát. Az elmúlt évben egészségügyi
alkalmatlanságot nem állapított meg.
Folyamatos a kapcsolattartás a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság pszichológusával is, aki
a rendeletben előírt időközönként pszichológiai vizsgálatot tart.
Alkoholszondás ellenőrzéseket rendszeresen, évente több alkalommal végzünk. Az elmúlt
évben a vizsgálat pozitív eredményt nem hozott.

III.

POLGÁRI VÉDELMI SZAKTERÜLET

Polgári védelmi feladatot tűzoltóságunk 2011. évben nem végzett. Ez a szakterület a 2012.
január elsejétől életbe lépett 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény értelmében került az állami irányítás
alá vont tűzoltóságok feladat- és hatáskörébe.

IV.

TŰZVÉDELMI SZAKTERÜLET

Személyi háttér:
A tűzmegelőzési osztály rendszeresített létszáma két fő. 2011. év február hó 15-től
szeptember hó 16-ig a tűzmegelőzési feladatokat Gombkötő Zoltán tű. szds. tűzmegelőzési
osztályvezető látta el. Szeptember 16-től a kiemelt főelőadói álláshelyet Horváth Róbert tű.
zls. megbízott főelőadói beosztásban tölti be. A tűzmegelőzési feladatokkal foglalkozó
állomány tagjainak felsőfokú állami és szakmai végzettségük van, valamint mindketten B
típusú jogosítvánnyal rendelkeznek.
1, Hatósági tevékenység
2011. évben a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hatósági jogkörét a tűzvédelmi hatósági
tevékenység részletes szabályairól szóló 261/2009. (XI.26.) Korm. rendelet szabályozta, mely
szerint a tűzoltóság
- meghatározott esetekben kérelemre eltérést engedélyezhet,
- tűzjelző és tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben jár el
- lefolytatja a tűzvizsgálati eljárást,
- tűzvizsgálati jelentést ad ki,
- meghatározott esetekben a munkavállalót eltiltja a tevékenységtől,
- jogszabályok keretei között megállapítja a tűzvédelmi kötelezettségeket.

Tűzvédelmi ellenőrzéseink egyik alapja a létesítmény-nyilvántartásunk, melyet a
tűzmegelőzési tevékenységek végzésének egységes szabályairól szóló 50/2011. számú
főigazgatói intézkedés módosításáról szóló 59/2011. számú BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatói Intézkedés figyelembevételével készítettünk. Jelenleg 181 db nyilvántartott
létesítménnyel rendelkezünk, melyet igyekszünk a legpontosabban naprakész állapotban
tartani, de a változásokról sokszor nem értesülünk, így a nyilvántartás naprakészen vezetése
nehézkes.
2011-ben az ellenőrzéseinket a megyei és országos utasításokban meghatározott
iránymutatások jellemezték, így például a zenés-táncos szórakozóhelyek célellenőrzése, a
középmagas lakóépületek átfogó ellenőrzése, a propán-bután cseretelepek ellenőrzése vagy az
általános és középiskolákban lefolytatott tűzriadó gyakorlatok ellenőrzései. Az ellenőrzések
során feltárt hiányosságok megszüntetésére leggyakrabban a hatósági felhívás lehetőségével
éltünk, de 4 esetben tűzvédelmi bírság is kiszabásra került.
A feltárt hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetése érdekében kezdeményezett
intézkedéseink folytán a szabálytalanságokat megszüntették.
2, Szakhatósági tevékenység
A parancsnokság szakhatósági eljárás rendjét 2011. évben a jogszabályok ill. a belső
szabályzók – elsősorban a Szervezetési és Működési Szabályzat – , valamint a tűzmegelőzési
tevékenységek végzésének egységes szabályairól szóló 50/2011. számú BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatói Intézkedés és az 50/2011. számú főigazgatói intézkedés
módosításáról szóló 59/2011. számú BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatói
Intézkedés rögzítette.
Az alapjogszabály a tűzvédelmi törvényen kívül a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.
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.) Kormány rendelet alapján
• üzletek működési engedélyezése a kereskedelmi tevékenységek
feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján

végzésének

• 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
• a villamos vezetékjogi engedélyezések Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010.
(XII. 27.) Korm. rendelet és a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési
eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján
• gázvezeték engedélyeztetése a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló
267/2006. (XII.20.) Kormányrendelet alapján.

Leggyakrabban építési és használatbavételi engedélyezések során, valamint nyomvonal
jellegű építmények engedélyezése során adtunk ki szakhatósági állásfoglalást. Az előző
évekhez képest emelkedett a szociális intézmények engedélyeztetése is. A részletesebb
számszerű statisztikai adat megtalálható a beszámoló mellékletében. A szakhatósági ügyek
éves átlagát 35%-ban az építési engedélyeztetések tették ki, 25-25%-ban a nyomvonal jellegű
építmények és egyéb szakhatósági ügyekben jártunk el, míg 15%-ra tehető a működési
engedélyeztetési ügyek száma.
2011-ben az építési engedélyeztetéseket a kisebb átalakítások jellemezték, amikor is a
meglévő épületek belső tereit átalakították, vagy kisebb alapterületű bővítést végeztek. Az
elmúlt évek legnagyobb és leglátványosabb beruházás építési engedélyeztetése és egyezetése
befejeződött a tárgyi évben. Ez a Pándy Kálmán Megyei Kórház új műtéti tömbje, ami 10.000
négyzetméter bővítést jelent, közel 4 milliárd forintból. Tűzoltóságunk másik jelentős
beruházása az Hunguest Hotel Erkel-t, melynek építési engedélyét ugyan még 2011. év elején
módosították, majd április végén megtörtént az épület használatbavétele is.
A szakhatósági munkánkban 2011-ben domináns volt az utak építése, forgalomba helyezése,
gázvezetékek építése, valamint villamos vezetékek vezetékjogi engedélyeztetése is. Ezek
közül említésre méltó a Körös-Maros Biofarm területén 2010-ben megépült és villamos
vezetékjogi engedélyeztetési szinten 2011-ben használatba vett biogáz üzem.
3, Tűzvizsgálati tevékenység
A tűzvizsgálatot parancsnokságunk a hatályos jogszabályok (12/2007. ÖTM rendelet),
valamint a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó egyes eljárási kérdések szabályozásáról szóló
38/2011. számú Intézkedéssel módosított 45/2010. számú BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatói Intézkedés alapján végezte. A tűzvizsgálói készenléti szolgálatot február 15-től 2
fő látja el (tűzmegelőzési illetve személyzeti osztályvezető). Valamennyi tagja felsőfokú
állami és szakmai végzettséggel rendelkezik és elvégezte a BM KOK által szervezett
tűzvizsgálói szaktanfolyamot. A készenléti szolgálat havi vezénylés alapján teljesít
szolgálatot, amelyet a tűzoltóparancsnok hagy jóvá.
A tűzmegelőzési osztály 2011. évi tevékenységét a 3. számú melléklet táblázata foglalja
össze.

V. TŰZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET
1. Ügyeleti rendszer helyzete
Az ügyeleti rendszer értékelésekor a 24/48 váltásos rendszerben dolgozók közül a híradóügyeleti szolgálatot ellátókkal kívánok foglalkozni. Az e beosztásban dolgozók munkájában
gyökeres változást eredményezett az adatszolgáltatás módszerének változása (kap-online). Az
egyébként sem egyszerű, a munkavégzés összetettsége okán sok hibalehetőséget magába
foglaló híradó-ügyeleti szolgálat az azonnali adatszolgáltatási kényszerrel, az ebből adódó
hibázási lehetőséggel sokak számára félelmet keltő lett, szinte nincs megfelelő gyakorlatú és
hajlamú beosztott tűzoltó e szolgálat ellátására. Ennek ellenére sem az adatszolgáltatásunkkal
kapcsolatban, sem a rádióforgalmazással összefüggésben nem merült fel hiányosság.
Technikai értelemben a híradó-ügyeletünk a szükséges technikai eszközökkel el van látva, így
fizikai akadálya nincs a feladatellátásnak. Sőt, 2011. decemberében beépítésre került egy ún.
éberségjelző berendezés, melynek segítségével az éjszakai ügyeleti szolgálat az elalvástól
nem veszélyeztetve látható el.

2, Jelentősebb tűzesetek
2011. évben tűzoltóságunk területén magasabb (III-V-ös) riasztási fokozattal járó esemény,
jelentős erők hosszantartó összevonásával vagy nagy kárértékkel járó tűzeset, tömeges
sérüléssel járó baleset nem volt, tanulmány készítésére nem került sor. Beavatkozásaink döntő
többsége 1-es riasztási fokozatban került megoldásra, területtüzeknél fordult elő 2-es riasztási
fokozat. Beavatkozásaink számát az 1-es számú melléklet tartalmazza.
Az elmúlt évekhez hasonlóan székhely városunk területén történt a legtöbb beavatkozás, és
ide köthető a téves jelzések döntő többsége is (a város intézményeiben nagy számú
tűzérzékelő működik). A beavatkozások település szerinti megosztását a 2-es számú melléklet
tartalmazza.
Összesen tizenegy esetben folytattunk le tűzvizsgálati eljárást: hat estben a Békéscsabai
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén, ill. egy esetben
Békés ÖT területén. Saját illetékességi területünkön négy tűzvizsgálati eljárás indult,
melyekből két esetben saját hatáskörben folytatunk tűzvizsgálati eljárást, egy esetben
békéscsabai, egy esetben mezőkovácsházi kollégák jártak el.
Illetékességi területünkön tűzeset következtében három haláleset történt: két fő Sarkadon
vesztette életét (lakóépület tűz illetve PB gázzal végzett tevékenység során), egy fő
Kétegyházán, lakóépület tűz következtében hunyt el.
3. A szervezett gyakorlatok összegzése
2011. évben összesen 19 helyszínen tartottunk helyismereti gyakorlatot, 5 helyen begyakorló
gyakorlatot és hat esetben került sor ellenőrző gyakorlatra. A gyakorlatok helyszíneiről
összeállított táblázatot a 4-es számú melléklet tartalmazza.
Gyakorlataink listáját azzal a törekvéssel állítottuk össze, hogy a termelő tevékenységet
folytató üzemektől kezdődően, a nagyszámú beteg elhelyezésével és gyógyításával foglalkozó
közintézményen keresztül a műemlék vagy szálloda jellegű épületeikig terjedő széles skálán
minden szerepeljen benne. Gyakorlataink során a legveszélyesebb, vagy legveszélyeztetettebb
helyekre felhívva a figyelmet törekedtünk a helyismeret megszerzésére, a helyszín és tűzi
vízforrások helyének megtanulására.
4. Műszaki tevékenység (fenntartás, fejlesztés, elhelyezés, ingatlan-gazdálkodás,
műszaki-technikai eszközök, gépjármű)
Járműveink, egyéb gépeink, szakfelszereléseink időszakos műszaki felülvizsgálatait
végrehajtottuk.
A működéssel összefüggő műszaki problémák megoldásán túl:
- elvégeztük a gyorsbeavatkozó műszaki mentőszerünk hegesztését, a jármű teljes átfestését,
- eladásra került a Volkswagen Transporter mikrobuszunk. Helyette egy - a tűzoltók által
karosszériai szempontból teljesen felújított és átfestett - Mercedes kisteherautót állítottunk
szolgálatba,
- felújítottuk - szintén karosszériai szempontból - az állománytáblánkban jelenleg nem
szereplő, de szándékaink szerint később beállításra kerülő tűzoltó rohamcsónakot és az azt
szállító utánfutót.
A laktanya épületében is történtek átalakítások: a szertár kibővítésre került, a vendégszoba
teljes felújítása befejeződött, a laktanya falainak falátvágásos módszerrel történő utólagos
vízszigetelése is megtörtént.

Lebontásra került az ingatlanon belül 265 m2 beépített terület a jövőbeni beruházások
elősegítése érdekében.
2011. évben több nagy értékű tárgyi eszköz is beszerzésre került (mosóberendezés, hótolós
fűnyíró traktor stb.) illetve kisebb eszköz és bútor beszerzések, amelyek a személyi állomány
komfort érzetét javítják.
5. Informatikai és távközlési tevékenység (informatikai helyzetértékelés, vezetékes és
vezeték nélküli távközlés, riasztó eszközök helyzete, jelző és segélyhívó szolgálatok)
Parancsnokságunk a 2011. évben is nagy gondot fordított a munkavégzés tárgyi feltételeinek
megteremtésére, így az informatikai eszközök jelen követelményeinek történő megfelelés
biztosítására. A hálózati eszközeink biztosították az elmúlt évben is a lokális hálózatunkba
történő belépést és az internet hozzáférést, mind vezetékes, mind pedig vezeték nélküli
kapcsolattal.
Parancsnokságunkon GSM rendszerű tűzátjelző berendezés üzemel, amely biztosítja a
bekötött intézmények felügyeletét.

VI. KÉTEGYHÁZA TŰZVÉDELMI HELYZETE
1. Szakhatósági, hatósági tevékenység
Kétegyházán szakhatóságként pl. gabonatároló csarnok használatbavétele, épület energetikai
átalakítása, pékség üzemeltetése, iskola, kerékpárút, gázvezeték építése/átépítése estében
jelentünk meg. Az elmúlt évek statisztikáit megvizsgálva az eljárások száma Kétegyházán is
csökkenő tendenciát mutat.
A mezőgazdasággal összefüggésben két esetben folytattunk le gépszemlét.
2. Tűzoltási, műszaki mentési tevékenység
Kétegyházára összesen 34 esetben vonultunk tűzesethez. Öt alkalommal épülettel volt a tűz
összefüggésben, 28 esetben területtűzről volt szó, egy esetben személygépkocsi tüzének
oltására érkeztünk ki. Műszaki mentéshez 14 alkalommal vonultunk ki, melyeknek egy része
méhekkel, darazsakkal kapcsolatos beavatkozás (2012-től e beavatkozás más megítélés alá
esik).
Jelentősebb, halálesettel járó tűzeset a településen egy esetben történt.

VII. ÖSSZEGZÉS
1, Az értékelés összefoglalása
A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2011. évi tevékenységét jól látta el, megfelelt a
jogszabályi feltételeknek, tevékenységét e kereteken belül végezte. Jelentős előrelépést tett a
laktanyaépület állagának tartós javításában – pl. talajnedvesség elleni szigetelés –, a belső
felújításoknak köszönhetően összképe javult, a bútorzat jelentős cseréjét követően kényelmi
fokozata emelkedett. A Gyorsbeavatkozó műszaki mentőszer, a Mercedes kisteherautó és a
Rocsó kishajó felújításával jelentős tűzoltó technikai fejlődést sikerült elérnünk.
A laktanya bővítését, energetikai korszerűsítését követőn a gyulai tűzoltóság elérkezhet abba
az állapotba, amikor a feladatához hozzárendelt személyi- és eszközállomány a

jogszabályoknak és természetes emberi igényeknek egyaránt megfelelő módon lesz
elhelyezve.

VIII. SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK 2012. JANUÁR 1-TŐL
Az Országgyűlés 2011. szeptember 19-én elfogadta a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényt. A törvény
2012. január 1-től hatályos és fordulópontot jelent a katasztrófavédelmi
szabályozórendszerben és ezzel együtt a tűzvédelemben is.
A jogalkotók áttekintették a tűzoltóságok önkormányzativá válása óta eltelt időszakot és a
gyökeres változtatás mellett döntöttek. 2012. január 1. napjával a hivatásos önkormányzati
tűzoltóságok állami tűzoltósággá alakultak át. Az állami tűzoltóság a hivatásos önkormányzati
tűzoltóság általános jogutódja.
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság működtetését és fenntartását szolgáló, a hivatásos
önkormányzati tűzoltóságok használatában lévő, és a tűzoltósági feladatok elvégzéséhez
szükséges önkormányzati vagyon térítésmentesen az állam tulajdonába került.
A hivatásos katasztrófavédelmi szervek tagozódása:
- országos illetékességgel működő központi szerv (OKF)
- a megyei, fővárosi illetékességgel működő területi szervek
- a katasztrófavédelmi kirendeltségek és a hivatásos tűzoltóságok mint helyi szervek.
1. A központi szerv (BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője vezeti a központi szervet,
irányítja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi és helyi szervei működését és szakmai
tevékenységét, gyakorolja a katasztrófavédelmi törvényben és végrehajtási rendeleteiben
meghatározott jogokat.
2. A területi szerv (Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság)
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervei a megyei katasztrófavédelmi
igazgatóságok. A megyei igazgatóság önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv,
amely jogszabályban meghatározott ügyekben hatóságként jár el, ellátja a jogszabályokban
részére meghatározott feladatokat, irányítja a katasztrófavédelmi kirendeltségeket és a
hivatásos tűzoltóságokat. Ellátja az önkormányzati tűzoltóságok felügyeletét, ellenőrzi a
létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenységét.
3. Helyi szervek
A helyi szervek katasztrófavédelmi kirendeltségek és a hivatásos tűzoltóságok.
a, Katasztrófavédelmi kirendeltségek
Békés megyében három - Békéscsaba, Orosháza, Szeghalom - kirendeltség került felállításra.
A Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékessége 26 településre terjed ki.
A kirendeltségeken az alábbi szakterületek találhatóak:
- iparbiztonsági felügyelőség
- tűzoltósági felügyelőség
- polgári védelmi felügyelőség

- katasztrófavédelmi hatósági osztály
A Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felügyelete alá tartozik a Békéscsabai - és
Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság.
b, Katasztrófavédelmi őrs, katasztrófavédelmi iroda
A hivatásos katasztrófavédelmi szervek legkisebb szervezeti egysége az őrs. Egyelőre vonulós
egység nélkül, de Sarkadon is működik egy katasztrófavédelmi őrs. Működésének tényleges
kezdete 2014. január 01-én várható, ezzel a Sarkadon túli térség elsődleges tűzoltó
beavatkozási ideje jelentősen csökken.

Gyula, 2012. május 18.
Zanócz István sk.
tűzoltó alezredes
tűzoltóparancsnok

Mellékletek

1. számú melléklet
1.
2.
3.
4.
5.

Beavatkozást igénylő eset : 364 db
Utólagos jelzés: 9 db
Téves jelzés: 86 db
Szándékosan megtévesztő jelzés: 12 db
Kiérkezés előtt felszámolt: 12 db

2. számú melléklet.
Helyiség

Tűzeset

Műszaki mentés

Gyula

132

122

Sarkad

43

40

Sarkadkeresztúr

14

0

Újszalonta

2

0

Geszt

3

1

Kétegyháza

34

14

Elek

24

19

Kötegyán

4

2

Lőkösháza

20

5

Méhkerék

2

1

Összesen:

279

204
483

Tevékenység megnevezése

végrehajtott tűzvédelmi ellenőrzések

hatósági

végrehajtott tűzvédelmi ellenőrzések
hatóság megkeresésére

átfogó
utó
cél
közúti jármű
üzlet működéséhez
telephely
működéséhez
szálláshely
működéséhez
egyéb

összesen:
közérdekű bejelentések, panaszügyek kivizsgálása
tűzvédelmi kötelezettség megállapítása
munkavégzéstől való eltiltás
közvetlen tűzveszély
összesen:
hatósági felhívás kiadása
szabálysértés kezdeményezése
helyszíni bírság kiszabása
helyszíni bírság összege (e Ft)
tűzvédelmi bírság kiszabása
- tűzvédelmi szabály megszegése
- beszerzés, karbantartás, ellenőrzés elmulasztása
- létesítményi tűó-val kapcsolatos rendelkezés megszegése
- tervező, kivitelező valótlan nyilatkozata
- tűzvédelmi oktatás elmulasztása
- tűzvédelmi szakvizsga hiánya
- üzemeltető mulasztása
- Tűzvédelmi Szabályzat hiánya
tűzvédelmi bírság összege (e Ft)
összesen:
eltérési ügyek
tűzjelző berendezés létesítés
tűzjelző berendezés használatbavétel
tűzoltó berendezés létesítés
tűzoltó berendezés használatbavétel
tűzjelző- / tűzoltó berendezés kötelezés
veszélytelenebb tűzveszélyességi osztályba sorolás
zsindely-, nád, szalma és egyéb E, F fedélhéjazat
alacsonyabb tűzállósági fokozathoz tartozó TH érték
felhívás hiánypótlásra
tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadása

0432
Gyula

3. számú melléklet

10
13
91
0
11
12
2
0
139
7
2
0
0
9
73
0
0
0,00
4
4
4
0
0
3
0
0
3
360,00
77
0
6
5
0
1
0
0
0
0
0
20

szakhatósági
egyéb

egyéb hatósági ügyek
összesen:
elvi építési ügy
építési ügy
építési ügyek száma
épületkategóriánkénti
bontásban
építési ügyben érintett építmény
darabszáma, amelyek szintenkénti
összesített alapterülete [m2]
használatbavételi ügy
fennmaradási ügy
telekalakítási ügy
rendezési terv egyeztetése
terület felhasználási ügy
működési ügy

többszintes épület
középmagas épület
magas épület
0-500
501-3000
3000 felett

gyermekjóléti/védelmi int.
szociális int.
üzlet

telephelyengedély engedélyezési ügy
pirotechnikai tevékenység engedélyezési ügy
nyomvonal jellegű építmény engedélyezési ügy (pl.: út, vasút
stb.)
sajátos építményfajtákkal kapcsolatos ügy
atomenergiával kapcsolatos engedélyezési ügy
felhívás hiánypótlásra
egyéb szakhatósági ügy
összesen:
szakvélemény, tájékoztatás
parancsnokság
tűzvizsgálati tevékenység
végezte
rendőrséggel közös
tűzvédelmi ügyben tartott kötelező konzultáció
tűzvédelmi ügyben tartott nem kötelező konzultáció
tűzvédelmi szakértő kirendelése
egyéb

9
41
1
43
41
2
0
13
23
7
37
3
1
0
0
2
16
7
0
1
52
5
0
12
53
233
2
9
0
13
0
0
7

4. számú melléklet

Gyakorlatok 2011-ben:
Helyismereti gyakorlat
1.
Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula Semmelweis u. 1
2.
10 emeletes épület, Gyula Budapest krt.48.
3.
Dürer nyomda, Gyula Jókai u. 5-7.
4.
Grosics Fociakadémia, Gyula Városi sporttelep
5.
Emhő-Baudermann Kft. Gyula Henyei út 19.
6.
Gyulai Kukorica-malom, Gyula Kiss Ernő út 1.
7.
Wellness Hotel Gyula, Gyula Part u. 2.
8.
Békés Megyei Főügyészség, Gyula Városház u. 6-8
9.
Körös-Maros Biofarm Kft. Gyulavári Külterület 2.
10.
Gyulavári Kastély, Gyulavári Széchenyi u. 8.
11.
Sarkad Ipari Park, Sarkad Szalontai u. 9.
12.
Hunquest Hotel Erkel, Gyula Várkert u. 1.
13.
Unit C+C Kft. Sarkad Anti út. 1
14.
Tesco, Interspar, Gyula Csabai út.
15.
Fanny Sport, Gyulavári Széchenyi u. 67.
16.
Szt. István Egyetem, Gyula Szt. István út 17-19
17.
Elizabeth Hotel, Gyula Vár utca 1.
18.
Corso Butique Hotel, Gyula Megyeház u.4.
19.
FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Kétegyháza
Begyakorló gyakorlat
1.
Gyula Pándy Kálmán Megyei Kórház
2.
Gyula Város Polgármesteri Hivatal
3.
Hunquest Hotel Erkel
4.
Tóth és Társa Recycling Kft.
5.
Emhő-Baudermann Kft.
Ellenőrző gyakorlat
1.
Körös-Maros Biofarm Kft. (nappali)
2.
Tóth és Társa Recycling Kft. (éjszakai)
3.
Fa-fém Bútor (nappali)
4.
Pándy Kálmán Megyei Kórház Gyula (éjszakai)
5.
Emhő-Baudermann Kft. (nappali, rossz végrehajtás miatt később megismételt)
6.
Gyula Város Polgármesteri Hivatal (éjszakai)

