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Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. április 19-i ülésére
Tárgy: Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2017. évi munkájáról
Ikt.sz.: LMKOH/1766-3/2018.

Tisztelt Képviselő-testület!
Lajosmizse Város Önkormányzata és még további három önkormányzat (Táborfalva, Felsőlajos,
Ladánybene) finanszírozási megállapodást kötött 2012. április 26. napján a Lajosmizse
Önkormányzati Tűzoltó Parancsnoksággal az érintett településeken a tűzoltási és műszaki mentési
feladatok ellátása érdekében. A megállapodás 3. pontja alapján a Lajosmizse Önkormányzati
Tűzoltó Parancsnokság évente beszámol minden érintett település képviselő-testülete részére az
előző évi munkájáról, költségvetéséről tárgyévet követő április 30-ig. Lajosmizse Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 168/2017. (XI.22.) normatív határozatával döntött a 2018.
évi munkatervéről, mely szerint a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság beszámolóját
a Képviselő-testület az áprilisi ülésén tárgyalja.
A beszámolót Sánta Tibor a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság parancsnoka
készítette. A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a T. Képviselő-testületet szíveskedjen a beszámolót megvitatni.
Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé:
Határozat-tervezet
……../2018. (…) ÖH.
Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati
Tűzoltó Parancsnokság 2017. évi munkájáról
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó
Parancsnokság 2017. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2018. április 19.
Lajosmizse, 2018. április 10.
Basky András sk.
polgármester
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Előterjesztés melléklete

LAJOSMIZSE ÖNKORMÁNYZATI
TŰZOLTÓ PARANCSNOKSÁG
H-6050 Lajosmizse, Mizsei u. 5.
Tel.: 76/555-510 E-mail: mizsetuo@t-online.hu

Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó
Parancsnokság 2017. évi munkájáról

Lajosmizse, 2017. január 09.
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A 2017. évi munkánkat 2012. évi I. törvény, a Tűzvédelmi-, Katasztrófavédelmi törvény és a
végrehajtásukra kiadott Kormány, illetve BM rendeletek, a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság és a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatói intézkedései
alapján végeztük. A működésünkhöz segítséget nyújtottak a Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság dolgozói, mind szakmai, mind gazdasági elszámolás terén.
A Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság Elsődleges Műveleti Körzetéhez négy
település tartozik:
 Lajosmizse
 Felsőlajos
 Ladánybene
 Táborfalva (Pest megye)
Vezetői, irányítói munka:
Tűzoltóságunk működését a köztestület legutolsó, 2017-ben elfogadott alapszabálya alapján végzi,
melynek (a Ptk. változása, és a hatálybalépése óta bekövetkezett kisebb változások miatt) 2017. első
negyedévében a módosítása és pontosítása szükségessé vált. 2017. május 26-án a közgyűlés
elfogadta az új alapszabályt, melyet benyújtottunk a bíróság felé. Ezt követően telephely
címváltozása miatt, 2017. augusztus 31-én újabb alapszabály-módosítást kellett benyújtani a bíróság
irányába, amely november végén lépett hatályba. A köztestület legfőbb szerve a közgyűlés, melyet
a tagok összessége alkot. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente összehívjuk.
Gazdálkodás:
Önkormányzati tűzoltóságunk finanszírozásához szükséges anyagi hátteret nagyobb részben a
normatív támogatás teszi ki, melynek összege 28.223.655,- Ft volt 2017-ben.
Az állami támogatás mellett az önkormányzatok is hozzájárultak 21.200.000,- Ft-tal a
működésünkhöz, melyből Felsőlajos Önkormányzata 1.070.000,- Ft-tal, Ladánybene
Önkormányzata 1.280.000,- Ft-tal, Lajosmizse Önkormányzata 16.080.000,- Ft-tal, Táborfalva
2.770.000,- Ft-tal biztosított részünkre.
Egyéb szervezettől, cégtől 3.456.000,-Ft támogatást kaptunk, egyéb bevételünk pedig 670.618,- Ft
volt.
A gazdasági tevékenységünket minden hónapban részletesen ellenőrzi a Kecskemét HTP
közreműködésével a Kecskeméti Kvk.

2017. évi bevételek
település:

Lakosság /fő:

Terület / km2:

Önkormányzati támogatás

Lajosmizse

11188

164,64

16.080.000,- Ft

Felsőlajos

1003

11,41

1.070.000,- Ft

Ladánybene

1723

40,72

1.280.000,- Ft

Táborfalva

3429

42,05

2.770.000,-Ft

Összesen:

17343 fő

258,82

21.200.000,- Ft
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2017. évi kiadások
A költségvetésünkben a legnagyobb tételt a dolgozók bérének és a járulékainak kifizetése jelenti,
mely a garantált bérminimum 25 %-os emelkedése miatt nagymértékben megterheli
költségvetésünket.
A személyi juttatások összes költsége: 33.465.004,- Ft,
- ebből normatív támogatás terhére elszámolt összeg: 18.034.767,- Ft.
Munkaadói járulékok összes költsége: 6.989.000,- Ft,
- ebből normatív támogatás terhére elszámolt összeg: 3.591.521,- Ft.
Egyéb beruházási, felújítási célú kifizetés: 779.440,- Ft,
- ebből normatív támogatás terhére elszámolt összeg: 144.750,- Ft.
Működési célú kifizetés: 12.073.394,- Ft,
- ebből normatív támogatás terhére elszámolt összeg: 6.452.617,- Ft.
Létszám, fegyelmi helyzet:
Jelenleg 12 főfoglalkozású tűzoltóval látjuk el a tűzoltási műszaki mentési feladatokat. 2017. év
közben két fővel gyarapodott a főállású tűzoltói létszám, év végével egy fő leszerelésével 12 re
csökkent létszámunk. Az utóbbi két évben öt fő keresett másik munkahelyet, a helyi viszonylathoz
képest lényegesen magasabb bér miatt. Az alkalmi munkavállalói létszámunk viszonylag állandó 46 fő, akik többségében állami vagy honvédségi tűzoltóságokon teljesítenek főállásúként szolgálatot.
Szabadságok, betegségek áthidalását segítő kollégák, akiknek a munka elvégzéséhez iskolai
végzettségük megfelel a törvényi elvárásoknak, így az előre nem látott, pontosan nem betáblázható
dolgozói igényt (gyermekszületési szabadság, betegség, baleset) figyelembe tudjuk venni, ki tudjuk
elégíteni.
A szolgálattervezés a már megszokott módon, parancsnok által egy hónapra előre meghatározott, a
szolgálatszervezés pedig egy héttel előre történik, melyet a szolgálati kimutatásban dokumentálunk.
Mindenkori szolgálatvezénylés a szolgálatot követő egy hétig elrendelt, az azt követő tervezett.
Napi szolgálati létszámunk 4 fő, így az aktuális szabályzóknak eleget téve a híradós is vonul esetek
felszámolásakor, amely már költséghatékonynak mondható.
Az állomány fegyelmi helyzete megfelelő, nem indult fegyelmi eljárás.
Vonulások:
A Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság híradó ügyeletére 2017. évben 186 esetben
érkezett megkülönböztetett jelzés használatára kötelezett riasztás (2016-ben 122).
Az esetek településekre lebontva:
Település

Tűz

Műszaki
mentés

Téves
jelzés

Szándékosan
megtévesztő

Kiérkezés
előtt
felszámolt

Szermozgás nem
történt

Összesen

Lajosmizse

41

77

18

0

3

5*

139

Felsőlajos

2

7

11

0

0

7*

20

Táborfalva

3

8

3

1

3

0*

18

Ladánybene

5

1

2

0

1

0*

9

Összesen:

51

93

34

1

7

12*

186

*-gal jelölt a téves jelzésben is megjelenített adat. Ennyi esetben nem indult ki a szer
állomáshelyéről.
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A beavatkozásokat többségében I-es vagy I. kiemelt fokozattal hajtottuk végre (95%-ban önállóan
kerültek felszámolásra). Ez azt jelenti, hogy Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság
napi készenléti szolgálata, esetlegesen a Városi Tűzoltó Egyesület vízszállító gépjárműfecskendő
igénybevételével végzi el tűzoltási-műszaki mentési tevékenységét. Téves jelzéskor a beépített
érzékelő berendezés hamis információt kap, pl. por; gőz.
Amennyiben nem megfelelő időben történik a lemondás (2 perc) abban az esetben el kell indulnunk
a laktanyából és kiérkezve meggyőződünk a téves tűzjelzés tényéről.
Szándékosan megtévesztő jelzés (vaklárma) gyermeki csínytalanság vagy akár rosszindulattal
felnőtt is adhat hasonló jelzést.
A műszaki mentéseink nagy száma az októberi vihar idején végzett károk felszámolásának
köszönhető, sajnálatoz az a tény is, hogy az M 5-ös autópályán történt beavatkozás száma is
jelentősen megnőtt. A bemutatott esztendőben jelentősen több halálos baleset történt, mint az előző
években. Ezek általában kamionokkal, tehergépkocsival érintett esetek. Szinte minden esetben
kapcsolatba kerülünk a sérültekkel, amíg a mentőszolgálatnak át nem adjuk őket. Több esetben
közös, megfelelően koordináltan, összhangba kell lenni mentők dolgozóival, a gyors és sikeres
mentések érdekében.
Néhány eset a beavatkozásokból:














02.02. Lajosmizse Bartók Béla utca, ahol egy vezetékez gázcsonk eltört. A gázkiáramlás
megszüntetéséig helyszínt biztosított egységünk. Lakosságvédelmi intézkedés nem vált
szükségessé.
02.02-03. Lajosmizse-Felsőlajos-Táborfalva településeken gyors olvadás, esőzés miatt több
helyen csapadékvíz eltávolítását végeztük szivattyúk segítségével.
02.26 Lajosmizse külterületen szabálytalan munkavégzés miatt kigyulladt egy melléképület.
Tűz eloltását követően a gondatlan személy oktatása megtörtént, a szakhatóság pénzbírság
kiszabását tette.
02.28. M 5 autópálya, tehergépkocsi-személygépkocsi ütközött. 5 fő érintettből egy fő
elhalálozott, 2 főt átadtunk a mentőszolgálatnak, 2 fő (tgk.)nem sérült.
02.28. Lajosmizse külterületén kb. 500 köbméter napraforgó héj égett. 17 fő tűzoltó, 6
gépjármű fecskendőnek köszönhetően a környezetében lévő fólia sátrak nem sérültek.

03.04. Lajosmizse belterületén hulladékot égettek. Kioktatást követően helyszín birság
kiszabása történt.
04.16. M5 autópálya 75 km szelvényben segítségnyújtást végeztünk Kecskemét
tűzoltóságának személygépkocsi tűzoltásában.
04.16. Lajosmizse Közös tanya, 70 nm-es lakóház égett teljes terjedelmében, 1 darab pb.
gázpalack felrobbant. Személyi sérülés nem történt.
05.08 Táborfalván egy lakóházban lévő személy nem adott életjelet magáról ezért rendőrség
kérészére károkozással behatoltunk.
05.29. Táborfalván egy 3 hónapos kölyökkutya feje védőrácsba szorult. kéziszerszám
segítségével kiszabadítottuk.
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06.11. Lajosmizse Ceglédi úton lévő gázfogadó meghibásodás miatt gázömlés történt. A
hiba elhárításáig terület biztosítását végeztük.



07.05 M5 autópálya kisbusz többször megpördülve tetejére fordult. 3 súlyos 3 könnyű sérült
került átadásra a mentőszolgálat szakembereinek.
07.27. M5 autópálya FORD TRANZIT kisbusz fejtetőre fordult, 2 súlyos 6 könnyű sérült
szorult ellátásra.
09.26. Lajosmizse óvoda verébdeszka-tetőzetében darazsak költöztek, melyet
védőfelszerelés használatával eltávolított egységünk.
10.03. M5 autópálya kamion-személygépkocsi ütközött, egy főt kiemelés után átadtunk a
mentőszolgálatnak.10.03. M5 autópálya Táborfalvai szakaszán három kamion ütközött. Egy
fő beszorult, sajnos az 1 órai megfeszített munkát követően elhalálozott.















10.29-30-31. 26 esetben végeztünk a vihar által okozott kárfelszámolást.
11.04. Kecskemét-Lajosmizse között az 5 sz. főúton két szgk. ütközött. Kecskemét
tűzoltóival közösen avatkoztunk be. Összesen öt fő volt érintve az esetben, sajnos egy fő
elhalálozott, négyet feszítő-vágó berendezés használatával mentettünk ki.
11.10. Lajosmizse Damjanich utca, ahol kb. 30 m2-es lakatos műhelynek használt helyisége
égett teljes terjedelmében, A tűz a másik helyiségre nem terjedt át. Az épületből 2 db 11,5
kg-os PB gázpalackot kihoztunk, Személyi sérülés nem történt.
11.12. Lajosmizse, M5 autópálya, 3 személygépkocsi ütközött,5 fő könnyű sérültet a
mentőszolgálat elszállított.
11.20. M5 autópálya Budapest felé a 60-61 km szelvény között 2 személygépkocsi ütközött.
3 utas közül nem sérült meg egyik sem.
12.24. Lajosmizse külterület, egy személy lakóautója ablakába szorult, másnap reggelre
kihűlt, elhalálozott.
12.31. Lajosmizse M5 autópálya Mercedes busz Román fenségjelzéssel út menti vízelvezető
árokba borult oldalára. A buszon 8-fö utazott mindek ki tudott szállni egy fő könnyű sérült,
mentők megfigyelésre korházba elszállították.
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A vonulásokat a KAP ONLINE (Központi internetes adatrögzítő program) rendszerben rögzítjük.
Munkavédelem:
Munkahelyünk jellege miatt középfokú munkavédelmi végzettségű előadóval szükséges
feladatellátást felügyelni, ellátni. Éves szinten két alkalommal végzünk – munkavédelmi felelős; eü.
orvos; parancsnok közösen - területbejárást, szemlét, minek köszönhetően a munkavédelmű
feladatellátás megfelelő szinten történik.
Az oktatások ténye (ismétlődő, kisgépkezelői, rendkívüli, stb.) a munkavédelmi oktatási naplóban,
oktatási naplóban, illetőleg foglalkozási vázlatban dokumentálásra került.
A 2017-es évben végzett BKM KVI ellenőrzése alapján megállapítható, hogy a munkavédelmi
helyzet intézményünkben megfelelő. Az ellenőrzések során az egészséget és a biztonságos
munkavégzést, valamint az életet és testi épséget közvetlenül veszélyeztető hiányosság nem
tapasztalható.
A személyi állomány részére rendszeresített egyéni, illetve kollektív védőfelszerelések állapota
megfelelő. Ellenőrzésük szolgálatváltások során rendszeresen történik, illetve a 48/2011 (XII. 8.)
BM rendelet szerint évi egy alkalommal teljes védőfelszerelés-ellenőrzést tartottunk, melyet
jegyzőkönyvben rögzítettünk.
A munkára képes állapot ellenőrzésére 364 alkalommal került sor, minden esetben „negatív” volt az
eredmény.
A dolgozóink az év során közvetlen a szolgálat ellátásával összefüggő feladat végrehajtása közben
nem szenvedtek balesetet.
A munkavédelmi vizsgára kötelezett személyek érvényes munkavédelmi vizsgával rendelkeznek.
A technikai eszközök, szakfelszerelések, védőfelszerelések felülvizsgálatát figyelemmel kísérjük,
megfelelő időben elvégeztetjük szakemberekkel.
A főfoglalkozású és az önkéntes, alkalmi munkavállaló tűzoltók éves időszakos orvosi vizsgálaton
vettek részt, ahol mindenki alkalmas minősítést kapott.
Képzés, továbbképzés:
A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által elfogadott éves képzésitovábbképzési tervnek megfelelően megtartottuk mind az elméleti, mind a gyakorlati képzéseket.
Felkészültségről havi szinten szóbeli számonkérés történik Parancsnok, Parancsnok-helyettes által.
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett továbbképzéseken is rendszeresen részt vettünk, a
Tűzoltóságunk részéről a parancsnok, elfoglaltsága esetén a helyettese, illetőleg szerparancsnoka.
A 2017-es képzési ciklusban az előző évhez hasonlóan heti három alkalommal történő elméleti és
gyakorlati képzésnek köszönhetően szakmai ismereteink megfelelő szintűek. Az alkalmi
munkavállalók közül van, aki havonta 1-2 szolgálatot tud vállalni, nekik sokat kell gyakorolni a
szinten tartás miatt, mely nagy nehézséget ró a rajparancsnokokra.
A felügyeleti szervek tárgyévben 8 alkalommal ellenőrizték munkánkat. Három esetben BÁCS
Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálata (KMSZ) (gyakorlatokat, szolgálatellátást), 5 esetben
Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóság Parancsnoka Felügyeleti Célellenőrzést tartott. A végrehajtott
ellenőrzések a Felügyeleti Ellenőrzési Naplóba kerültek rögzítésre. Azonnali intézkedést egyszer
sem kellett alkalmazni.
A szolgálattervezés a parancsnok által meghatározott módon egy hónapra előre, a
szolgálatszervezés pedig egy héttel előre történik, melyet a szolgálati kimutatásban dokumentálunk.
A mindenkori szolgálatvezénylés a szolgálatot követő egy hétig elrendelt, az azt követő tervezett.
Napi szolgálati létszámunk 4 fő, így az aktuális szabályzóknak eleget téve a híradós is vonul esetek
felszámoláshoz. A rádióforgalmazást, tűzoltó szerek riasztását, társ szervek, civil szervezetekszemélyektől a szükséges eszközök igénybevételét a Bács-Kiskun Megyei Műveletirányítás végzi.
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A főállású gépkocsivezetők érvényes jogosítvánnyal, BM OKF PAV-val, civil PAV-val és tűzoltótechnikai, kisgépkezelői képesítéssel rendelkeznek. A kisgépkezelői képzés is folyamatos. Az
alkalmi munkavállalók közül többen levizsgáztak gépjárműfecskendő szivattyú kezelői
típusvizsgára.
Tűzmegelőzés, propaganda:
Az elsődleges műveleti körzeten található négy település Polgármesteri Hivatalaival napi
kapcsolatban állunk. Városi, iskolai, óvodai rendezvényeken lehetőséghez mérten fecskendővel
részt veszünk, ahol megismerhetik az odalátogatók felszereléseinket működés közben is. Nyitott
laktanya program keretén belül Gyermeknapon Tűzoltóságunk udvarán egy-egy eszközünket ki is
próbálhatták, óvodások, kisiskolás gyermekek színezhettek, rajzolhattak, munkájukat a szervezők
jutalommal ismerték el. Tavaszi, nyári, őszi, téli időszak veszélyeire minden esetben - műveleti
körzetünkön lévő önkormányzatok a helyi sajtó, valamint városi honlap segítségével - tájékoztattuk
a lakosság figyelmét felhívva, a tűzmegelőzés fontos szerepére. Karácsony előtti időszakban
különös gondot fordítottunk az adventi koszorú és a karácsonyfa által okozott tüzek megelőzésére.
Általános iskolában előadást tartottunk, ahol a diákokon keresztül a szülőknek üzentünk ezen
veszélyekre figyelmeztetve.
Kiemelten foglalkoztunk az intézményekben keletkezett tűzeseti teendőkkel, aminek kapcsán az
észlelés, kimenekülés, és az ezt követő tevékenységek fontosságát hangsúlyoztuk. A személyes
kapcsolatokon túl Tűzoltóságunk honlapja is információkkal látja el az ide látogatókat, valamint a
facebookon is megtalálhatóak vagyunk.
A 2017-es évben fiataljaink mind a területi, mind a megyei katasztrófavédelmi versenyen
kimagaslóan szerepeltek, ezért eljutottak az országos szintig, ahol az előkelő 5. helyezést érték el.
Technikai állapot:
Évek óta változatlan fecskendőink állapota, csak a koruk nő. A feladataink ellátásához szükséges
egyéni védőfelszerelések, tűzoltó gépjárművek állapota a rendszeres karbantartásnak köszönhetően
megfelelő, az előírt felülvizsgálatok a fecskendőkön és a kisgépeken is elvégzésre kerültek. Ezek a
felülvizsgálati költségek éves szinten nagyon magasak, de mivel jogszabályi előírás, így nem
tudunk kitérni elvégzése alól.
Az elsődlegesen használt STEYR fecskendőnk 24. évében van, félő hogy a napi karbantartás az
eddigi szintentartás lassan nem lesz elegendő, működtetése előbb utóbb nagyobb kiadással fog járni,
amire fedezetet nem látunk! Az idősebb (MAN 1966) fecskendőnk cseréje is igen aktuális lenne.
Várjuk a pályázat kiírását esetleges felújított fecskendőre, de mindhiába!
Még 2015. évben elindított külföldi kapcsolatépítés nagyon is sikeresnek mondható. 2016-ban
Nissan Navara, 2017-ben Nissan Emelőkosár, sisakok, bevetési ruházat impulzus oltóval
támogatták működésünket és ígéretet kaptunk egy MERCEDES gépjárműfecskendő ajándékozására
a külföldi tűzoltóságtól, melynek várható időpontja 2018. év közepe-vége. Így látunk esélyt
gépjármű állományunk fiatalítására.

2016

2017
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2018 várhatóan

Utánpótlás-nevelés:
Az év első felében heti rendszerességgel tűzoltó szakkört tartottunk általános iskolás gyermekek
részére. Ezt a tavasszal megrendezésre került polgárvédelmi versenyre történt felkészítés követte,
ahol ifjaink mind a területi, mind a megyei katasztrófavédelmi versenyen kimagaslóan szerepeltek,
ezért eljutottak az országos szintig, ahol az előkelő 5. helyezést érték el. Teljesítményük
jutalmaként nyár folyamán részt vehettek egy ifjúsági tűzoltótáborban, valamint egy nemzetközi
polgárvédelmi táborban. Mindkét tábori részvétellel sok tapasztalatot szereztek a tűzoltói életből,
sikeresen vizsgáztak az Ő szintjüknek megfelelő tűzoltói szakismeretből. A lelkes kis csapat
mindkét tábori versenyeken is első helyezést értek el több belső szakmai versenyen.
Név szerint: Radva Erzsébet; Rigó Márk; Takó Bence; Tóth Szabolcs; Vén Anikó

Az év folyamán folyamatosan látogatjuk meg a működési körzetünkben lévő oktatási
intézményeket – mint azt már fentebb említettem - tűzmegelőzési előadások tartásával, így
beleláthatnak tevékenységünkbe, kedvet kaphatnak a gyermekek a tűzoltói hívatásra, s nem utolsó
sorban az ott kapott tűzmegelőzési információkat átadhatják szüleiknek, ismerőseiknek, így
megelőzhetővé válhat sok nem kívánt káros esemény.

Lajosmizse, 2018. január 09.

Kérem Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2017. éves beszámoló elfogadását.

Tisztelettel:

Koller Dániel
elnök

Sánta Tibor
parancsnok
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