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Egyszerő szótöbbség

Tisztelt Közgyőlés!

A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény 28. § (1) bekezdésének f) pontja szerint a hivatásos önkormányzati tőzoltósággal
rendelkezı települési, fıvárosban a fıvárosi önkormányzat képviselı-testülete beszámoltatja a
hivatásos önkormányzati tőzoltóparancsnokot.

Fentiekre való tekintettel mellékelten beterjesztem Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Hivatásos Tőzoltósága 2010. évi beszámolóját.

Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Szekszárd, 2011. február 24.

Horváth István
polgármester

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a tőz elleni védekezésrıl, a
mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 28. § (1) bekezdésének f)
pontja szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltósága 2010. évi
tevékenységérıl szóló beszámolóját köszönettel elfogadja.
A Közgyőlés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltósága
felelısségteljes munkájához a továbbiakban is sok sikert és jó egészséget kíván.

Határidı: 2011. március 8.
Felelıs: Horváth István polgármester

Szám: A. 15/2011.

Tárgy: 2010 évi munkáról beszámoló
elıterjesztése.
Hiv.sz.: IV. 133/2010.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesterének!
Szekszárd

Tisztelt Horváth István Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos
Tőzoltósága 2010. évi tevékenységérıl szóló beszámolómat azzal, hogy azt a 2011. február
24-ei Közgyőlés elé terjeszteni szíveskedjen.

S z e k s z á r d, 2011. február 18.

Üdvözlettel:

Sarkadi Ferenc tő. alezredes sk.
tőzoltósági tanácsos
tőzoltóparancsnok

Melléklet: 1 db beszámoló

BESZÁMOLÓ
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltósága
2010. évben végzett tevékenységérıl.

Tisztelt Közgyőlés!
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok tevékenységét a tűz elleni védekezésről, a
műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint
Kormány, BM, ÖTM, ÖM rendeletek, a szakmai felügyeletet ellátó szervek által
kiadott az állami irányítás egyéb jogi eszközei, és a fenntartó önkormányzat döntései,
valamint a belső szabályozók határozzák meg.
A folyamatosan változó jogi szabályozás 2010. évben is nagy feladat elé állította a
parancsnokság állományát. Több alkalommal vettünk részt továbbképzéseken,
konferenciákon és tájékoztatókon, valamint számos konzultációkra és egyeztetésre
került sor az egységes eljárási szabályok kialakítása érdekében.
Az elmúlt esztendı az elızı évekhez hasonlóan a változások éve volt, ami jogszabályi,
és személyi területen egyaránt jelentkezett. Számos elıre nem tervezett feladatot
kellett megoldanunk ahhoz, hogy biztosított legyen a törvények és más jogszabályok,
valamint a nemzetközi jog elıírásainak megfelelıen, a kötelezı közszolgálati
feladatellátás.
A tőzvédelem területén történt jelentıs jogszabályi változások:
• 1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról (Hszt.)
• 19/2009. (XII. 29.) ÖM utasítás hivatásos katasztrófavédelmi szervek
személyi állománya által választható természetbeni juttatások fajtáiról,
értékérıl, a kifizetés rendjérıl és módjáról
•

261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet a tőzvédelmi hatósági feladatokat ellátó
szervezetekrıl és a tőzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól

•

3/2010. (I. 28.) IRM rendelet a tőzvédelem és a mőszaki mentés különös szabályairól
a büntetés-végrehajtási szervezetnél címő 14/1999. (X. 22.) IM rendelet módosításáról

•

13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet
az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról

•

2/2010. (I. 22.) ÖM rendelet
a hivatásos önkormányzati tőzoltóságok hivatásos állománya választható
természetbeni juttatásainak fajtáiról, mértékérıl, kifizetésének rendjérıl és módjáról

•

2010. évi XLII. törvény
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

•

177/2010. (V. 13.) Korm. rendelet
az építésügyi és az építésfel-ügyeleti hatósági eljárásokkal összefüggı egyes
kormányrendeletek módosításáról

•

19/2010. (V. 13.) NFGM rendelet
az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti- mőszaki
dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról

•

8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet a propán-bután töltı- és tároló üzemek Biztonsági
Szabályzatáról;

•

4/2010. (XI.25.) BM. rendelettel módosított 12/2007. (IV.25.) ÖTM rendelet a
tőzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról.

•

15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet
a tőzoltási, mőszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tőzvédelmi technika
alkalmazhatóságáról

•

371/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának
rendjérıl

•

3/2010. (X. 21.) BM rendelet
A Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó
szervek fontos és bizalmas munkaköreirıl és a nemzetbiztonsági ellenırzés szintjének
megállapításáról

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltósága 2010 évi
munkaterve határidıre elkészült, azt Polgármester Úr elé terjesztettük jóváhagyásra.
A munkatervet és a kapcsolódó mellékleteinek valamennyi pontját a megadott
határidıre szakmailag kifogástalan minıségben végrehajtottuk, annak ellenére, hogy
számos elıre nem tervezett, mőszaki meghibásodás, személyi és jogszabályi változás
motiválta munkánkat.

A tőzmegelızési-, hatósági-, és szakhatósági eljárásaink törvényesek és szakmailag
megalapozottak voltak. Fellebbezés, kifogás, módosítási kérelem nem érkezett. A
települési önkormányzatok jegyzıivel kialakított kapcsolataink elvszerőek, ügyfélcentrikusak.
A parancsnokságunkra benyújtott közérdekő panaszokat és beadványokat kivizsgáltuk,
intézkedéseinket az ügyfelek elfogadták, ellenük jogorvoslattal nem éltek.
A szekszárdi tőzoltó-parancsnokságon 2005. április18-tól tőzvizsgálati ügyeleti
szolgálatot vezettünk be. Így biztosítottá vált, hogy a tőz oltása közben megkezdıdhet
a vizsgálat, ami elısegíti a tőzvizsgáló részére a korrekt, tényszerő tájékozódást és a
helyszínrögzítést.
Az ügyeleti rendszer beváltotta a hozzá főzött reményünket, ami a szakmai
munkánkban és a társszervekkel (elsı sorban a rendırséggel) való közös vizsgálati
tevékenység hatékonyságában egyaránt jelentkezett.
A 2010 év jelentıs változásokat hozott a tőzesetek vizsgálatára vonatkozó eljárási
szabályok tekintetében. A tőzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 4/1010.
(XI. 25.) BM rendelettel módosított 12/2007 (IV. 25.) ÖTM rendelet egységes
alkalmazása érdekében az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgató kiadta a 45/2010.
számú intézkedést. Az intézkedésben meghatározta az eljárási szabályokat, mely
esetekben kell tőzvizsgálatot lefolytatni, a kizárási ok fennállásakor követendı
szabályokat, a társszervekkel (rendırség stb.) közösen végzett vizsgálat elıírásait, az
adatszolgáltatási kötelezettséget valamint a tőzoltás-vezetık a tőzvizsgálók a HÖT
parancsnokok a megyei igazgatók feladat és hatáskörét.
A megyeszékhely és az illetékességi területünk tőzvédelmi helyzete megnyugtató.
A középmagas épületek, fıleg a lakáscélúak tekintetében a tőzvédelem területén van
még mit tenni. A felvetıdött problémák java részt a korábbi építészeti kialakítások
következménye, a nem megfelelı anyagok beépítése és kivitelezése. Pl. szintenkénti
tőzgátló lezárások, az épületek gépészeti aknáinak nem megfelelı anyagú
megválasztása, a szellızı rendszerek tőzgátló csappantyúval való ellátásának hiánya
stb. Továbbá az un. toronyházak (éjszakai és nappali) megközelítése körülményes,
néha szinte lehetetlen, hiszen gyakran a tőzoltóság felvonulási és felállítási helyén
személygépkocsik parkolnak. Ez addig nem jelent gondot, amíg nem kerül sor éles
esetben történı beavatkozásra. Viszont, ha a tőzoltói beavatkozásra nem, vagy csak
késleltetve kerül sor, a következménye emberi áldozatokat is követelhet.

Az elmúlt évben 53 esetben folytattunk tőzvédelmi ellenırzést, és ezek közül 36
alkalommal éltünk szignalizációval, mint a tőzvédelmi elıírások érvényesítésének

eszközével. Az ellenırzések során megállapítást nyert, hogy a 2008 évben kiadott
OTSZ (Országos Tőzvédelmi Szabályzat) változását az ellenırzött cégek többségének
sikerült lekövetniük.
Az ellenırzések során olyan súlyú hiányosságot nem tapasztaltunk, ami közvetlen tőzés robbanásveszélyt idézhetett volna elı, ezért a KET (A közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény) elıírásai alapján,
ahol szükséges volt, ott szignalizációval éltünk.
A hatósági ellenırzéseket követıen, egy esetben kezdeményeztünk tőzvédelmi
szabálysértést, tőzvédelmi bírság kiszabására nem került sor.
A 2010-es évi aratást megelızıen részt vettünk a mezıgazdasági gépszemléken, ahol
megállapítható volt, hogy a mezıgazdasági vállalkozások gépparkjai folyamatosan
fejlıdnek, és újabbakkal bıvülnek. Az új gépeknél, gépi berendezéseknél tőzvédelmi
szempontból hiányosságokat alig tapasztaltunk.
Közérdekő bejelentés, panasz 4 esetben érkezett parancsnokságunkra, melyek
kivizsgálásra kerültek, a szükséges intézkedéseket minden esetben megtettük.
Tőzvizsgálati tevékenységünk a vizsgálatok számában csökkenést mutat a 2009-es
évhez viszonyítva. A 2009-ben 15 esetben, a 2010-ben 8 alkalommal végeztünk
részletes tőzvizsgálatot az illetékességi területünkön. Az elmúlt évben végzett
tőzvizsgálati dokumentációkat további felhasználás céljából átadtuk az illetékes
rendırkapitányságoknak. A tőzvizsgálati eljárásaink során a rendırség
szakembereivel, az önkéntes tőzoltókkal és a társszolgáltató szervezetekkel példás az
együttmőködésünk.
A tőzeseti hatósági bizonyítványok kiadása a jogszabályi elıírásoknak megfelelt, erre
az elmúlt évben összesen 34 esetben került sor.
A szakhatósági tevékenységünk keretében az illetékességi területünkön 3 építésügyi
hatósággal és 26 település önkormányzatával töretlenül korrekt – kiegyensúlyozott kollegális munkakapcsolatban vagyunk.

A 2010-es évben már a gazdasági válság jelei mutatkoztak illetékességi területünkön
is. Valamelyest csökkent az építési engedélyezési eljárások száma, viszont a
nagyberuházások tovább folytatódtak, ez javarészt az uniós pályázatoknak volt
köszönhetı.
A 2010. évben a beszámolóban felsorolt jogszabályi változások nem egyszerősítették,
hanem bonyolították a szakhatósági munkánkat.

Jelentısebb építési engedélyezési eljárások:

-

-

-

Szekszárd Nyár u. QSCH Kft. csarnok épület,
Szekszárd, Kórház Új Hotelépület Mőtıblokk bıvítés,
Szekszárd, Sport u. Strand és élményfürdı,
Szekszárd, Piac tér átalakítás,
Szekszárd, Béla király tér Vármegyeháza átalakítás- felújítás,
Bátaszék, 1049. hrsz. LIDL Élelmiszer Áruház,
Szekszárd, Pázmány tér 4. Kolping Szakképzı Iskola bıvítés,
Szekszárd, Ipari Park 6008-18. Inkubátor ház,
PONTEX Kft. 7130 Tolna, Szedresi utcai ipartelep 970/92. hrsz.
csarnokbıvítés, fedett szín és új tömbraktár,
A Keselyős-hús Kft. 7100 Szekszárd, Keselyős 0163/18. hrsz. vágóhíd bıvítés,
A CONFORMITY Beruházási Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 7100 Szekszárd,
Kerámia u. 1. 5304/18. hrsz. meglévı épület átalakításával és bıvítésével
fejlesztı központ kialakítása és hozzá épülı daruzott szerelıcsarnok
Az FGSZ Zrt. Báta, külterület 020/16. hrsz. Báta kompresszor állomás,
A Szekszárd Zrt. Baron Von Twickel Szılıbirtok 7100 Szekszárd, Szekszárd,
Rákóczi u. 132. 103/32. hrsz. meglévı borászati épület átalakítás, felújítás, új
borászati épület kialakítása,
Szekszárd, Keselyősi u. 9. Minerág Kft. irodaépület bıvítés,
Szálka, 07-6. hrsz. Borászati üzem Lajvér Borház Kft.
Fadd, Templom u. 8 foglalkoztatós óvoda építés,
Szekszárd Zrt. Szekszárd, Rákóczi u.132.103-32.hrsz. alatti borászati épületek
Inkubátorház Szekszárd, Tartsay V.u.4084-90.hrsz.
Tolnatej üzemépület átalakítás bıvítés Szekszárd, Keselyősi u.26.447-4.hrsz.

Jelentısebb használatbavételi eljárások:
-

M6-os autópályával összefüggı használatbavételi engedélyezési eljárások (gáz,
víz villamos, útügyi ),
Szekszárd, Palánki u. Marley Zrt. veszélyes anyagraktár
Tolna , Szedresi u. ipartelep Costel Hungária kft. üzemi épület, iroda, mőhely,
raktár épület,
Ipari park 6008-17. hrsz. inkubátor II. és III. csarnok,
A Zsidi Jánosné 7132 Bogyiszló, külterület 0212/9. hrsz. tehenészeti telep
rekonstrukciója
PONTEX Kft. 7130 Tolna, Szedresi u. 970/92. hrsz. hideg raktárcsarnok
Prowohn Bau Kft. 7130 Tolna, Babits M. u. 1/D. 2778. hrsz. hét lakást és négy
garázst tartalmazó társasház
Tolnatej Tolna Megyei Tejipari Zrt. 7100 Szekszárd, Keselyősi u. 26. 4047/4.
hrsz. meglévı irodaépület átalakítása és bıvítése,
Szekszárd, Bátaszéki u. Delta-E Kft. raktárépület,
Tolna, Deák F. u. 89-90. Deák Üzletház,
Tolna Tesco Áruház,
Szekszárd. Keselyősi u. V és Periko Kft. Raktárépület,
Szekszárd, JPTE IGYFK Új Oktatási épületrész,

-

AGRO-TIPP No-1 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Tolna, Külterület
10584.hrsz.Mőhely,raktárcsarnok
Általános Iskola Óvoda akadálymentesítése, Várdomb, Kossuth L.u.119-121.
384.hrsz.
Conformity Kft. Szekszárd, Kerámia u.1. Csarnok
FASTRON Tolna, Gém u.1. Új raktárcsarnok
6 lakásos társas ház. Szekszárd, Napfény u.20.6313-26.hrsz.

Jelentısebb tőzjelzı használatbavétele:
– PONTEX Kft. 7130 Tolna, Szedresi u. 970/92. hrsz.
– TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari Zrt. 7100 Szekszárd, Keselyősi u. 26.
4047/4. hrsz.
– SPAR Áruház 7130 Tolna, Deák F. u. 81. 790. hrsz.
– SPAR Áruház 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 18-20. szám,
– M6 autópálya, II. szakasz (161+700 – 170+653 km szelvény) „A-B” jelő alagút
és kapcsolódó energia centrumok,
– Egészségház Tolna, Deák F.u.25.
– Agro-Tipp csarnok Tolna, Külterület 10584.hrsz.
– Tesco Tolna, Tolna, Szedresi út 970-113.hrsz
– PTE Új oktatási épület, HÖK iroda Szekszárd, Rákóczi u.1.
– Általános Iskola és Óvoda Várdomb, Kossuth L. u.121.384.hrsz.
– QSCH kft. Felületkezelı csarnok bıvítés Szekszárd, Nyár u.10.
– Baka Általános Iskola 3000 adagos fızıkonyha Szekszárd, Béri B.Á.u.89.
– PTE IGYFK Fızıkonyha Szekszárd, Rákóczi u.1.
Jelentısebb tőzoltó berendezés használatbavétel:
– Tesco Tolna, Tolna, Szedresi út 970-113.hrsz.
A napi munkák során tapasztaljuk, hogy a technika gyors és szerteágazó fejlıdése
elengedhetetlené teszi a szakmai naprakészséget, tájékozottságot, a szakmai
továbbképzéseken való részvételt. Ezeken a szakmai elıadásokon olyan
szakemberekkel ismerkedhettünk meg, akik a munkaterületükön elismert
szaktekintélyek, akik speciális esetekben hasznos információval tudnak szolgálni
döntésünk meghozatalához és a jogi szabályzók gyakorlati alkalmazhatóságában.
A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltóságánál
ügyfélfogadási idı nincs, nem is tervezem bevezetését. A tőzvédelmi jellegő
problémákat akkor kell megoldani, amikor azok jelentkeznek, mert véleményem
szerint a késedelmes kezelés beláthatatlan következményekkel járhat. 2006-ban
elkészítettük a szekszárdi parancsnokság honlapját ( mely folyamatos frissítés alatt van
) , ahol tájékoztatjuk az állampolgárokat szervezeti felépítésünkrıl, betekintést
nyerhetnek a tőzoltóság munkájába és segítséget kapnak a tőzvédelmi ügyintézéssel
kapcsolatban az érintettek. (www.szekszardtuzoltosag.hu )

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltósága tőzoltási- és
mőszaki mentési állománya 2010. évben 921 vonulást hajtott végre. Ez átlagosan 2,52
riasztást jelent szolgálati naponként. A vonulások közül a káresetek száma 666, a
tőzeseteké113 esetszám volt.
A téves jelzések száma 136, vaklármához pedig 4 esetben kerültek riasztásra a
szekszárdi szerek és felszerelések. A tőzoltói beavatkozások során 57 fı sérült
mentésére és 8 elhunyt személy roncsokból történı kiemelésére került sor. Az elızı
évekhez viszonyítva jelentıs mértékben emelkedett a vonulások száma, különösen a
mőszaki mentések tekintetében, ahol több mint 40 %-os emelkedés volt 2009. évhez
viszonyítva. Ez elsı sorban a hirtelen lehulló nagymennyiségő csapadék, illetve a
vihar által okozott káreseményekhez (fakidılésekhez, vízszivattyúzásokhoz,
pincebeszakadásokhoz, partfalomlásokhoz) történı vonulások számának emelkedése
miatt alakult ki.
A vonulások riasztási fokozatok szerinti megoszlását vizsgálva elmondható, hogy
túlnyomóan az I-es fokozatú események, szám szerint 599, illetve az I/Kiemelt
fokozatúak (299) voltak jellemzıek. A II-es fokozatú események száma 1, a
II/Kiemelt 16, a III-as és az feletti fokozatú események összesen 4 volt, ezek száma
tehát tulajdonképpen elenyészı.
Az I-es riasztási fokozatban végrehajtott vonulások jelentıs része kisebb kiterjedéső
avar, gaz, tarlótőz illetve vízszivattyúzás, viharkár volt. Az I/Kiemelt fokozatú
riasztások, jellemzıen mőszaki mentések, kisebb részben tőzesetek voltak. A
viharkárokkal kapcsolatban elmondható, hogy jellemzıen vízszívatást, illetve faágak,
fák eltávolítását kellett elvégezni. Méheket, darazsakat 27 esetben távolítottunk el; ez
az adat jelentıs csökkenést mutat az elızı évi 93-ról.
Jelentısebb tőzesetek 2010 évben:
• 2010. március 6.-án İcsény településen a 12x8m-es melléképületben tőz
keletkezett 3db gázpalack felrobbant,
• 2010. április 16-án Szekszárdon egy családi ház tetıszerkezete égett,
• 2010. október 8-án Bonyhádon egy többszintes épületben lakások égtek, négy
személyt mentettünk ki az épületbıl. Két lakás teljesen kiégett és további hat
lakás károsodott a tőz, füst illetve a víz által.
• 2010. november 15-én Szekszárdon egy 40m2-es melléképület égett, amelyben
gázpalackok robbantak fel.

Jelentısebb káresetek az elmúlt évben az alábbiak voltak:

• 2010. január 7-én Bonyhád, Cikói úton személygépkocsi árokba borult 3 fı
sérült,
• 2010. március 26-án az épülı M-6 autópálya 136/500-as km szelvényénél tréler
és kisbusz ütközött 1 fı elhunyt 1 fı sérült,
• 2010.július 26-án a 65-ös fıút teveli elágazó elıtt 300m-re két személygépkocsi
ütközött 3 fı sérült,
• 2010. július 26-án Szekszárd Palánki út Szentmiklósi út keresztezıdésében
teherautó és személygépkocsi ütközött 3 fı sérült,
• 2010-ben a mőködési területünkön három alkalommal volt jelentıs vihar,
illetve a hirtelen lehulló nagymennyiségő csapadék okozta kár. Az elsı 2010
május16-20 között, a második 2010 június1-12 között, a harmadik 2010
június16-28 közötti idıszakban.
• A Sötétvölgyi gyerektáborból a katasztrófavédelemmel és a rendırséggel
közösen 80 táborozó gyermeket sikerült sérülés nélkül kimentettünk, majd 3
nappal késıbb egy veszélyesen megdılt kémény miatt Bonyhádon az
Árpádházi Szent Erzsébet Otthon egyik épületébıl 63 fıt kellett kitelepíteni egy
másik épületbe.
• A Kormány a veszélyhelyzetet hirdetett ki a 245/2010.(X.6.) Korm. rendelettel
Gyır-Moson-Sopron, Veszprém és Vas megye közigazgatási területére, a
kolontári vörösiszap tároló gátszakadása miatt kialakult helyzet miatt. Az
Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgató intézkedésben meghatározta a
gátszakadással kapcsolatos feladatok végrehajtását, így parancsnokságunkról
egy tőzoltó gépjármőfecskendı hat fıvel, 48 órás váltásban teljesített
szolgálatot 2010 október 9-tıl 2010 október 25-ig Kolontár településen a
védekezési munkákban.
A hirtelen nagymennyiségő csapadék okozta károk felszámolásához szabadnapos
tőzoltók berendelését kellett elrendelni, hogy a lakossági és intézményi
kárbejelentéseket idıben, további járulékos káresemények bekövetkezése elıtt meg
tudjuk oldani. Számtalan olyan bejelentést kaptunk, ahol érdemben sajnos nem tudtunk
beavatkozni (partfalomlás, partfal megcsúszás, pince beszakadás), de minden esetben
tájékoztattuk az ügyben érintett szerveket.
A lakhatatlanná, vagy életveszélyessé vált lakások lakóinak segítettünk az értékeik
mentésénél, a védelmi bizottság által kijelölt szálláshely berendezésében és szállítási
feladatokban aktívan részt vettünk
A közúti közlekedésben résztvevı gépjármővek száma folyamatosan emelkedı
tendenciát mutat. Az utak átbocsátóképessége változatlan maradt, állapotuk a
folyamatos felújításoknak köszönhetıen javul, de vannak olyan szakaszok melyek

aggodalomra adnak okot. Kiemelten veszélyes útnak számít mőködési területünkön a
6-os számú fıút, és annak útkeresztezıdései, a 63-as út (Vöröskereszt) és a siófoki
keresztezıdés. Az M6-os autópálya átadásával a balesetekhez történı vonulási
statisztikai adatok javultak. A 6-os számú fıút tranzit forgalma csökkent és kevesebb
alkalommal kellett közúti baleseti beavatkozásokhoz vonulnunk. Az alsóbb rendő
utakon viszont az elızı évekhez viszonyítva megemelkedett a tőzoltói beavatkozások
száma.
Az országos adatok jelentıs növekedést mutatnak a tőzoltói közremőködést igénylı
esetek elsı sorban a mőszaki mentési beavatkozások vonatkozásában. A helyszínen
együttmőködı szervek - rendırség, mentık, katasztrófavédelem, E-ON, Vízmő Kft. munkája az elmúlt esztendıben is kifogástalannak minısíthetı. A közvélemény
érdeklıdésére számot tartó eseményekrıl Szekszárd város Polgármesterét
(távollétében az alpolgármestert) minden esetben azonnal tájékoztattam.
A készenléti állomány éves továbbképzési programját, a helyismereti foglalkozásokat,
a begyakorló- és parancsnoki ellenırzı gyakorlatokat, valamint a Tm-i
Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett gyakorlatokat, a Tőzoltási és Mőszaki
Mentési Tervgyakorlatokat végrehajtottuk. Az éves kiképzési tervben szereplı
helyismeretszerzı és begyakorló, valamint parancsnoki ellenırzı gyakorlatokat
végrehajtottuk. 6 alkalommal vettünk részt a Paksi Atomerımő területén tartott
gyakorlaton. Soron kívül tartottunk helyismereti foglalkozásokat az újonnan megépült
létesítményekben (Tm-i Önkormányzat Korháza, TolnAgro, M6-os autópálya stb).
A technikai fejlesztés a tőzoltói munka gyorsabb és hatékonyabb megvalósulása és az
állampolgárok védelme érdekében - az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság
pályázati felhívása alapján - 2007-ben beszerzésre került Renault Kerax típusú
vízszállító gépjármő.
Továbbá a 2007. évre kiírt pályázati lehetıségek figyelembe vételével pályázatot
nyújtottunk be egy középkategóriájú gépjármőfecskendı és nagy értékő tőzoltó
felszerelések beszerzésére. A pályázaton elnyert gépjármőfecskendı, a nagy értékő
tőzoltó felszerelések és az egyéni védıfelszerelések egy része átvételre került 2009ben.
A pályázat útján 2009-ben egy Iveco típusú gépjármőfecskendıvel, 70 db tőzoltó
védısisakkal, és egy feszítı-vágó (Weber) felszereléssel bıvült a szekszárdi tőzoltóság
eszközállománya, valamint az M6-os autópálya alagútjainak és az autópálya
tőzvédelmi biztosítására egy középkategóriájú mőszaki mentıszer került átvételre.
Az új szerek hadrendbe állításával a parancsnokság vonuló szereinek átlagéletkora a
11,7 évrıl majdnem a felére 6,7 évre csökkent.

A 2007-es pályázaton elnyert légzésvédelmi eszközök átvételére 2010-ben került sor,
amikor 20 db komplett légzıkészüléket, 35 db légzıkészülék álarcot, és 40 db
légzıkészülék palackot vettünk át és így realizálódott egészében a pályázat.
Ezúton megköszönöm a fenntartó önkormányzatnak, Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyőlésének azt a jelentıs anyagi támogatást, amely biztosította a helyi tőzvédelem
mőszaki fejlıdését és így lehetıvé tette a szekszárdi tőzoltóság részére a gyors,
szakszerő beavatkozások mőszaki hátterét.
Szekszárd város rendezvényeit aktívan segítettük. Részt vettünk és támogattuk a
karitatív szervezetek rendezvényeit (rák ellenes liga, mentalhigéniás mőhely).
Felkérésre oktatásokat és tájékoztatásokat tartottunk önkormányzati intézményekben.
Az elmúlt évben parancsnokságunkon 12 alkalommal fogadtunk látogatókat, ez
mintegy 200 fıt, fıleg óvodás és iskoláskorú gyermeket jelentett. Valamennyi gyerek
maradandó élménnyel távozott laktanyánkból.
Játékos „habpartit” rendeztünk a gyerekek számára Sióagárd, Felsınána, Szedres,
Decs, Tevel, Mucsfa, Harc, Medina településeken és Szekszárd város általános
iskoláiban.
Az állomány fizikai állapotának szintentartása és fejlesztése érdekében, az elızı évben
kialakított kondicionálóterem felszereléseit bıvítettük. Beszerzésre kerültek az erınléti
állapot fokozásához szükséges felszerelések.
A fenntartó önkormányzatra háruló – tőzoltás, mőszaki mentés, katasztrófa-elhárítás
területére értendı – kötelezı közszolgáltatás sikeres teljesítéséhez rendelkezésünkre áll
a szükséges technika és a megfelelı védıfelszerelés. A jogszabályokban foglalt
felülvizsgálati és biztonságtechnikai kötelezettségeinknek eleget tettünk, s ez óriási
anyagi terhet rótt ránk.
A folyamatos és biztonságos mőködés érdekében szerzıdések révén gondoskodunk a
létfontosságú eszközök bevethetıségérıl és javíttatásáról.

Az elıírások szerint, a teljes személyi állománynál végrehajtottuk az egészségügyi
szőrıvizsgálatot. Igény szerint biztosítottuk a védıoltásokat (kullancs, influenza,

H1N1). A vörösiszap katasztrófa helyszínén szolgálatot teljesítık részére biztosítottuk
a speciális és célirányos orvosi szőrıvizsgálatot.

Megtartottuk a parancsnokság tőz- és munkavédelmi szemléjét. Mindenki részt vett a
félévente kötelezı munkavédelmi oktatásokon. A parancsnokság vezetıi állománya –
tőzmegelızés, tőzoltás-mőszakimentés, személyzeti és munkaügyi szakterületrıl – részt
vett a felettes szakmai szervek és civil oktatásszervezık által tartott továbbképzéseken,
bemutatókon

és

kiállításokon.

Szakmailag

támogatjuk

az

önkéntes

tőzoltó

köztestületek, önkéntes tőzoltó egyesületek és létesítményi tőzoltóságok munkáját.
Különösen kiváló az együttmőködésünk Bátaszék, Tolna, Tamási köztestületi, a gyönki,
faddi önkéntes egyesületekkel és az Atomerımő létesítményi tőzoltóságával.

A parancsnokság magas fokú készenlétben tartásának érdekében a szabadnapos
állomány rendkívüli esemény felszámolásához történı beriasztásának gyakorlatát
2010. évben megtartottuk, az elıírt normaidın belül a szükséges és bevethetı létszám
megjelent.

A jogi és személyi változások alapján a hatályos jogi szabályzóknak megfelelıen a
belsı tevékenységünk szabályait, a parancsnoki intézkedéseket felülvizsgáltuk és azok
módosításra kerültek.

A parancsnokságon végzett személyzeti és munkaügyi tevékenység törvényes és jogilag
biztos alapokon nyugszik. Az állomány hivatásos és közalkalmazotti jogviszonyban álló
tagjai az elıírt határidıre megkapták a rendszeres és nem rendszeres juttatásaikat.

A 2010. évi személyzeti tervben foglaltakat maradéktalanul végrehajtottuk. 9 fı
besorolását, illetve elıresorolását végeztük el. Elıléptetésben 9 fı részesült, 2 fı
leszerelt. 6 személy (ebbıl 5-en FÜV alkalmatlansággal) nyugállományba vonult. 7
kolléga került felvételre a parancsnokság állományába, 14 fı kapott BM alkalmazási
jogviszony után járó, 7 fı pedig jubileumi jutalmat. Szolgálati érmet 5 fı, szolgálati jel
elismerésben 5 fı részesült. Beiskolázási támogatást a kafetéria keret terhére oldottuk
meg.

Nagy terhet rótt ránk mind anyagilag, mind szolgálatszervezés szempontjából a 2010
évi esızések, árvizek és katasztrófák. A beavatkozások során számos eszköz, felszerelés
megrongálódott, tönkre ment, melyek pótlásáról gondoskodni kellett. A védekezés
során jelentıs mennyiségő túlmunka keletkezett melynek kifizetése a 2011-ben
realizálódott. A berendelések a fluktuáció és a beiskolázások következtében az
állomány egy része nem tudta kivenni teljes mértékben a 2010 évi szabadságát, a bent
maradt napokat az idei év elején megkapták.

A 2010. évi költségvetésünk beépült a város költségvetésébe. Munkánk során minden
tılünk telhetıt megtettünk, hogy a normatív támogatás adta kereteken belül maradjuk.
Sajnos a támogatás dologi oldalára többször is átcsoportosítást kellett kezdeményezni,
mivel az elıre nem tervezhetı kiadások (gépjármővek javítása, egyéni védıeszközök
beszerzése) tömegével jelentkeztek.

Gyakoriak

voltak

a

technikai

meghibásodások

és

a

munkavédelmi

célú

felülvizsgálatok, melyek hatalmas pénzeszközöket emésztettek fel. A feladatokat
központilag, rendeletek szintjén határozták meg, csak a megfelelı anyagiakat nem
rendeltek melléjük.
A parancsnokság szakmai vezetése az elmúlt évben is mindent elkövetett, hogy a
mőszaki állománytáblában elıírt gépjármővek a közlekedésbiztonsági, munkavédelmi
célú és tőzoltás technikai feltételeknek megfeleljenek.
Eleget tettünk az elıírt hatósági és szakmai felülvizsgálatoknak. Elvégeztük a
felmerült hiányosságok javítását, ami egyre nagyobb anyagi kiadásokat jelentett.

Az állomány a szerek és felszerelések állagmegóvása érdekében kellı színvonalon
tevékenykedett. A laktanyában megjavítható mőszaki hibák szinte csak alkatrészek
anyagárába kerültek.
Mindannyian tudjuk, hogy csak megfelelıen karbantartott, a közlekedésbiztonsági,
munkavédelmi célú és tőzoltás technikai elıírásoknak megfelelı gépjármővekkel,
felszerelésekkel lehet eleget tenni feladatainknak.

A parancsnokság folyamatos és biztonságos üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen
berendezések - légzıkészülékek, gázvédı ruhák, kompresszorok, a híradó
berendezések, térfigyelı rendszer, távvezérelt kapuk, számítógépek, áramfejlesztık,
közmővek, stb. - állandó bevethetıségérıl hatályos szerzıdések révén gondoskodunk.

Nagy segítséget nyújtottak a gazdálkodási feladatok teljesítéséhez a Polgármesteri
Hivatal Közgazdasági Irodája, valamint a Magyar Államkincstár alkalmazottjai,
akikkel nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk.

A hivatásos önkormányzati tőzoltóság tevékenységének bemutatásához és a
prevencióhoz kitőnı hátteret biztosít az elektronikus és írott média - a kábel tv
jóvoltából - a megye nagy részén, de országosan is. A mőszaki fejlesztésekrıl, a
pályázatok teljesülésérıl, a jelentısebb tőzoltói eseményekrıl folyamatosan
tájékoztattuk a szekszárdi és a környezı települések állampolgárait.
A betegállományban töltött napok száma 2010. évben az elızı évihez viszonyítva,
1454 napról 1182-re csökkent, ami közel húsz százalékos csökkenés, azonban meg
kell állapítanunk, hogy e magas szám ellenére az állomány egészségi állapota nem
romlott hiszen a öt nyugállományba vonult és öt tartós beteg kollégánk 864 napot
betegeskedett. A betegnapokat tovább vizsgálva meg kell állapítani, hogy 2010 évben
4 szolgálati kötelmekkel összefüggı illetve 2 nem szolgálati kötelmekkel összefüggı
baleset történt. A szolgálati kötelmekkel összefüggı balesetek közül 1 felmentési
nappal nem járt. Az összes baleset 44 betegnapot vett igénybe.
Az elmúlt esztendıben Fadd, Fácánkert, Tengelic és Sióagárd települések
képviselıtestületét tájékoztattuk Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Hivatásos Tőzoltósága tevékenységérıl, s az érintett település tőzvédelmi helyzetérıl.

A tőzoltóságok részére Nagymányokon megrendezett megyei kispályás labdarúgó
tornán döntıt játszottunk és másodikak lettünk. Kollégáink folyamatosan részt vesznek
a Tolnán zajló városi kispályás labdarúgó bajnokságban. A társszervek által
Szekszárdon rendezett labdarúgó tornán második helyet sikerült megszerezni.
Harmadik alkalommal szerepeltünk a Pakson megrendezett „Tőzkakas” strandfoci
bajnokságon. Segítséget nyújtottunk a Felsınánán megrendezett Béketúrán.

Tisztelt Közgyőlés!
Kijelenthetem, hogy a megyeszékhely és illetékességi területünk tőzvédelmi helyzete –
a középmagas épületek mellett található tőzoltóság felvonulási területeinek szabadon
hagyása kivételével – jó és megnyugtató. A folyamatos propagandatevékenység
hatására az állampolgárok fegyelme javuló tendenciát mutat.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltósága 2010. évben
eleget tett törvényi kötelezettségének. Teljesítette a fenntartó önkormányzatra háruló
kötelezı közszolgáltatási feladatokat, illetékességi és mőködési területe lakosságának
az intézményeivel szembeni elvárásait. A közrendért és a közbiztonságért tett igen
komoly erıfeszítései – együttmőködve a társszervekkel – eredményesek voltak. A
személyi állomány és a rendelkezésünkre álló tőzoltó technika, még ha nagy
erıfeszítések árán is, de képes volt teljesíteni a megnövekedett feladatokat.
Eddigi, irántunk megnyilvánuló figyelmüket és támogatásukat a személyi állomány
nevében is tisztelettel megköszönöm.
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