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Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. március 12-i ülésére

Tárgy: Szakmai beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról
Ikt.sz.: LMKOH/54/3/2014.
Tisztelt Képviselő-testület!
Lajosmizse Város Önkormányzata és még további három önkormányzat (Táborfalva, Felsőlajos,
Ladánybene) finanszírozási megállapodást kötött 2012. április 26. napján a Lajosmizsei Önkormányzati
Tűzoltó Parancsnoksággal az érintett településeken a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátása
érdekében. A megállapodás 3. pontja alapján az önkormányzati tűzoltóság évente beszámol minden
érintett település képviselő-testülete részére az előző évi munkájáról.
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 167/2014. (XII. 12.) normatív határozatával
döntött a 2015. évi munkatervéről, mely szerint a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság
beszámolóját a Képviselő-testület a márciusi ülésén tárgyalja.
A beszámolót Koller Dániel a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság elnöke, valamint Sánta
Tibor parancsnok 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
……../2015. (…) ÖH.
Szakmai beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati
Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó
Parancsnokság 2014. évi munkájáról szóló szakmai beszámolót elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2015. március 12.
Lajosmizse, 2015. február 27.
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 LAJOSMIZSE ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓ
PARANCSNOKSÁG 2014. éves MUNKÁJÁRÓL
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselőtestület

Szolgálatellátást 2014. 01. 01-től a hatályos jogszabályoknak megfelelően napi négy fővel két
gépjárműfecskendővel (Mizse-I.; Mizse-tartalék), valamint a málházott eszközökkel végeztük
már nem 24/48-as készenléti szolgálat ellátással, hanem negyedéves munkaidő kerettel a
munkatörvénykönyv alapján.
A 2014-es esztendő kezdetén 14 fő főállású tűzoltó állt alkalmazásban és 7 fő önkéntes-alkalmi
munkavállaló. Májusban egy fő (Pécsi Gábor), leszerelt tűzoltóságunktól, magasabb kereseti
lehetőséget talált, augusztusban (Német Márk) távozott tőlünk. Az év közepén a Városi
Tűzoltó Egyesülettel kötött megállapodásunknak köszönhetően dolgozóink több önkéntes
munkaórát tudtak vállalni ezért az alkalmi munkavállalói létszámunk is folyamatosan
csökkenteni tudtuk.
Az igazgatóság által elfogadott kiképzési terv alapján képezzük magunkat úgy elméleti, mint
gyakorlati szinten. A tűzoltói képzést egy fő végzi a teljes állomány részére, szükség esetén
külső segítséget kértünk és kaptunk (KRESZ oktatás). Az előre kidolgozott éves képzésitervnek megfelelően felkeressük a bevetési területünkön lévő tűzoltás-taktikailag veszélyes
üzemeket, gyárakat. Ezekkel a „helyismereti foglakozásokkal” megismerjük az üzemek belső
elrendezéseit, veszélyesebb zónáit, a technológiai folyamat veszélyeit, esetleges káros hatásait
úgy az emberi szervezetre, mint a környezetre.
Felkerestük a védett települések oktatási intézmények vezetőit ahol 2012. október közepétől
megkezdtük az iskolai oktatásba beépíteni a tűzmegelőzés alapjainak ismertetését
osztályfőnöki óra keretein belül. Részt vettünk ezen intézmények tűzriadó tervben előírt
kiürítés gyakorlásában, felügyeletében ahol több esetben segítettük szakmai tanácsokkal a
pedagógusok munkáját. Óvodásoknak az ő szintjüknek megfelelően óvónők segítségével
„átadtuk ismeretinket” a gyerekeknek. Nyílt napok keretein belül látogathatták laktanyánkat,
megszemlélhették eszközeinket, felpróbálhatták egyéni védőeszközeinket.
Hozzánk tartozó települések polgármesterei több esetben kérték segítségünket, melyet tűzoltó
technikánk bevetésével úgy gondolom maradéktalanul eleget téve teljesítettünk. A lakosság
tájékoztatását folyamatosan végezzük, szükség esetén évszaknak megfelelő pontos információt
nyújtunk az adott időszak veszélyeiről.
Felülvizsgálatokat rendszeresen elvégeztetjük szakemberekkel, szereink és kisgépein
karbantartásait péntekenként, a kiképzési tervnek megfelelően végezzük. Időszakos orvosi
vizsgálatok; gépkocsivezetők PAV vizsgái; munkavédelmi vizsgák lejártának idejét figyelve
naprakészek vagyunk.
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A beavatkozások terén 2014-ben 112 esetben riasztották tűzoltóságunkat. Tűzeset: 37 Műszaki
mentés: 50 Téves jelzés: 18 Segítségnyújtás: 7 alkalommal történt. Több esetben kérte a BácsKiskun Megyei Katasztrófavédelem Műveletirányítása a 2 perces riasztási időt, mivel oly
mértékben csökkent Kecskeméten a riasztható szerek száma. Településekre lebontva:

Települések:

Tűzeset: Műszaki mentés:

Téves
jelzés:

Segítségnyújtás (Kmét 6 Dabas
1)

Lajosmizse

28

42

16

7

Felsőlajos

1

2

1

0

Ladánybene

1

1

0

0

Táborfalva

7

5

1

0

A beavatkozásokat többségében I-es, vagy egyes kiemelt fokozattal hajtottuk végre. 37 esetben
állami egység bevonásával számoltunk fel káreseteket. Három esetben II.kiemelt –Lajosmizse;
Táborfalva-, egy esetben III. kiemelt Lajosmizse-, fokozatú tűzoltás történt.
A számadatok tükrében látható, hogy a műszaki mentés 126% a tűzesetek számának.
Megemelkedett a téves jelzések száma is, melyek a be nem jelentett tűzjelzők karbantartásainak,
zárt helyen végzett porral járó tevékenységeknek, illetőleg a felügyelet melletti –szintén be
nem
jelentett-, avar-szemét égetéseknek is köszönhető. Kiemelkedő esetekből
településenként néhányat kiragadva:










Táborfalva 02.20 állattartó épület II. kiemelt
Táborfalva 06.12 lakóépület II. kiemelt gázrobbanás
Lajosmizse 06.13 nádfedésű tároló II. kiemelt
Ladánybene 07.17 1,5 ha lábonálló gabona I. kiemelt erdőt veszélyeztetett
Lajosmizse Bene tanya, erdő-aljnövényzete, melléképületek részben égtek
Lajosmizse Pacsirta utca műhely és lakóépület tetőzete
Lajosmizsei csatornaépítés folytán három esetben markológép gázvezetéket vágott át,
szakított el. A szivárgó gáz miatt a lakók elzárkóztatását végeztük.
Ladánybenén egy 5 m3- es gáztartály szivárgott, lakosságvédelmi intézkedés nem vált
szükségessé.
09.14. Felsőlajos 5-ös főút közúti baleset: három személy kiemelése a roncsok közül
teljes útzár mellett.

A 2014-es év legnevesebb tűzoltói eseménynek városunk adott helyet. Az év elején ünnepeltük
fennállásunk 125. évfordulóját, melyet Megyei Tűzoltónap keretén belül tartottunk meg. E
rendezvény kapcsán Csapatzászló átadás, szalagkötések, szoboravatás, elismerések átadása,
tűzoltó versenyek, gyermekek részére vetélkedők történtek.
A hagyományőrző versenyben tűzoltóink dobogósak lettek, az ifjúsági csapatunk első helyezést
ért el.
2014. augusztus 20-a tiszteletére Lajosmizse Város Önkormányzata tűzoltóágunk munkájának
elismeréséül Lajosmizse Város Közszolgálatáért Szakmai Kitüntetés Díjat adományozott.
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Technikai állapot:
A feladataink ellátásához szükséges tűzoltó gépjárművek állapota a rendszeres karbantartásnak
köszönhetően jó, az előírt felülvizsgálatok, a fecskendőkön és a kisgépeken is elvégzésre
kerültek. Az idősebb (MAN 1966) fecskendők karbantartása és javítása jelentősen megterheli a
költségvetésünket. Várjuk a pályázat kiírását esetleges felújított fecskendőre.
Lajosmizse Város Önkormányzatától az éves támogatáson túl lehetőséget kaptunk három új
láncfűrész vásárlására. Így a kisgéppark állapota jelentősen javult. Az eddig használt
készülékeink egy karbantartáson, felújításon esnek át, ezt követően tartalékba helyezzük.
Következő komolyabb kisgép beruházás egy nagyobb teljesítményű fix telepítésű áramfejlesztő
berendezés, amely áramkimaradás esetén a laktanya biztonságos működését segítené.

Utánpótlás nevelés:
Az év első felében heti rendszerességgel (két alkalommal) tűzoltó szakkört tartottunk általános
iskolás gyermekek részére. A létszám folyamatosan bővül, mintegy 10 fővel kezdtük és 18
gyermek vett részt hetente két alkalommal. A szakkör időtartama alatt nem csak elméleti
képzést, hanem felkészülést tartottunk hagyományőrző versenyekre is. A 2014. évi országos
versenyek alkalmával három esetben hoztunk el aranyérmet. Év folyamán folyamatosan
látogatjuk meg működési körzetünkben lévő oktatási intézményeket tűzmegelőzési előadások
tartásával, így beleláthatnak, kedvet kaphatnak a gyermekek a tűzoltói hívatásra.

Kérem 2014. éves szakmai beszámolóm elfogadását!
Lajosmizse 2015. február 20.

Tisztelettel:

Koller Dániel sk.
elnök

Sánta Tibor sk.
parancsnok
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