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Beszámoló a Tűzoltóság munkájáról
A Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről szóló a mellékletben olvasható.
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság az
ügyet megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület elé
elfogadásra.

Határozati javaslat:
Jánoshalma Város Képviselő-testülete megköszöni a
Tűzoltóság 2017. évi munkáját és a beszámolóját
elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
határozatról a Tűzoltóságot értesítse.
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Felelős: Czeller Zoltán polgármester
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Tárgy: beszámoló a 2017-es évről

Tisztelt Képviselő-testület!
Jelentem, hogy a 2017-es évben az Állam 29.505.028 Ft-os és a Jánoshalma Városi
Önkormányzat ”önkormányzati tűzoltóságok támogatása” pályázaton elnyert pénzeszköze,
mely az Államtól kapott összeget teljes egészében kiegészítette a tűzoltóság 2017-es évi
47.533.000 Ft-os kiadási tervére, rendben megérkeztek. Az elsődleges műveleti körzetbe
tartozó Borota (853.119 Ft), Kéleshalom (284.373Ft), Mélykút (3.300.758 Ft) településektől a
tavalyi évben utólagosan a 2016-os anyagi támogatások is megérkeztek. A normatív
támogatás felhasználásáról szóló havi kimutatásokat határidőre elkészítettük. A 2017-ben
kapott támogatások összegével tűzoltóságunk rendben elszámolt.
A tűzoltóság létszáma az elmúlt évben 12 fő főállású, 1 fő nyugdíjazott parancsnokból és
1 fő önkéntes tűzoltóból állt. A nyugdíjazott parancsnok és a főállású tűzoltók szabadidejük
terhére a 2017-es évben is adtak önkéntes szolgálatot, a zökkenőmentes szolgálatellátás
érdekében. A káresetekhez való vonulások alkalmával a híradó ügyeletes is beosztásra került
a vonulást végrehajtó állományba, ezáltal a híradó-ügyeletesi feladatellátás a laktanyába
történő visszaérkezésig szünetelt. Tűzoltásvezetői képesítéssel 4 fő (nyugdíjazott
parancsnokkal együtt), PÁV I vizsgával 9 fő rendelkezett. Az állomány szakmai képesítései,
valamint egészségügyi alkalmassága megfelel az előírt követelményeknek.
A 2017. évi gyakorlat tervben feltüntetett helyismereti, szituációs begyakorló és ellenőrző
gyakorlatok mindegyikét megfelelt értékeléssel teljesítettük. Az éves továbbképzési tervben
szereplő elméleti, gyakorlati és munkavédelmi oktatásokat megtartottuk. A továbbképzési
terven túl sor került rendkívüli oktatásokra is. A gyakorlatok és a képzések dokumentálása az
oktatási naplóban megtörtént. Az állományból az elmúlt év során 1 fő beiskolázásra került a
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Rendészeti szervező Tűzvédelmi szervező
szakmairányú képzésére, mely képzés jelenleg is tart.
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Az tavalyi évben a BM OKF Ellenőrzési Szolgálat Mobil Ellenőrzési Osztálya egy
esetben, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Humán Szolgálata
(munkavédelem) egy esetben, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálata három esetben, a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség egy esetben, Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság öt esetben hajtott
végre ellenőrzéseket a tűzoltóságunkon. Az ellenőrzők az ellenőrzések alkalmával számottevő
hiányosságot nem állapítottak meg.
Laktanyánk a parancsnoki iroda kivételével rendelkezik az előírt helyiségekkel. A
parancsnoki iroda továbbra is raktárként szolgál. A rossz állapotú fürdő és WC helyiség
felújítása, melyet a 2017-es évre terveztünk, csak a 2018-as évben kerül megvalósításra.
A tűzoltáshoz, műszaki mentéshez előírt és szükséges technikai eszközökkel,
felszerelésekkel, kisgépekkel és gépjárműfecskendőkkel rendelkezünk. Hatósági
felülvizsgálataik az elmúlt évben megtörténtek. Az állomány által viselt egyéni védőeszközök
és valamennyi bevetési védőruha állapota megfelelő.
A Jánoshalmi ÖT 2017-ben 107 káresethez vonult, ebből 47 esetben tűzesethez, 60
esetben műszaki mentéshez. Az esetek közül 92 beavatkozást igényelt, 4 kiérkezés előtt
felszámolásra került, 10 téves jelzésnek lett minősítve, 1 pedig utólagos tűzjelzés volt. A 47
tűzesetből lakóháztűzhöz 8 esetben Jánoshalmára, 1 esetben pedig Mélykútra vonultunk. A
107 káresetből 105-re az elsődleges műveleti körzetünkben, 2-re pedig az elsődleges műveleti
körzetünkön kívülre vonultunk.
A fentiek alapján kijelenthetem, hogy a Jánoshalmi Önkormányzati Tűzoltóság az
elsődleges műveleti körzetének védelmét a vonatkozó törvényeknek, rendeleteknek, OKF
intézkedéseknek és utasításoknak betartásával, megfelelően és szakszerűen ellátja.

Jánoshalma, 2018. 03. 09.
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