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I. Bevezetés

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő testület!
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30.
§ (5) bekezdésének előírása alapján: „A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol
a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a
település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról.”
Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve az alábbi beszámolót terjesztem a Tisztelt Képviselő
Testület elé:
I/1. Kiemelt feladatok a beszámolóval érintett esztendőben.
















Az illetékességi területünkön valószínűsíthető katasztrófa-kockázatok folyamatos
beazonosítása, felmérése és értékelése.
Tevékenységünk törvényekben, jogszabályokban főigazgatói és igazgatói intézkedésekben és
utasításokban foglaltak szerinti végrehajtása.
A járási és helyi védelmi igazgatási rendszer hatékony működtetésének támogatása.
A veszélyhelyzetek megelőzése érdekében a társadalmi támogatottság növelése.
A tűzoltási és műszaki mentési, valamint a polgári védelmi tevékenységek, mint
rendeltetésből adódó alapfeladatok maradéktalan, magas szintű ellátása.
A közbiztonsági referensi rendszer felügyelet melletti eredményes működtetése.
Az önkéntes tűzoltó egyesületek, létesítményi tűzoltóságok felügyeleti ellenőrzése, és a járási,
valamint települési önkéntes mentőszervezetek munkájának segítése, részükre gyakorlatok
szervezése, ezen szervezetek pályázati lehetőségeinek támogatása.
A közösségi szolgálat katasztrófavédelmen belüli teljesítésének széleskörű, eredményes és
hatékony végrehajtása.
A létesítményi tűzoltóságokhoz, illetve önkéntes tűzoltó egyesületekhez újonnan felvételt
nyert tűzoltók alapfokú, illetve a már ezen szervezetekben tevékenykedők tűzoltás-vezetői
képzésének megszervezése és megvalósítása.
A lakosság élet- és vagyonbiztonságának szavatolásához szükséges megelőzési és
kárelhárítási stratégia kialakítása, a lakosság hiteles tájékoztatása.
A kárelhárítási feladatok ellátását biztosító magas szintű képzettséggel rendelkező állomány
és technikai felszereltség biztosítása.
A Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzvédelmi, iparbiztonsági és polgári védelmi
hatósági munkájának elősegítése.
A katasztrófavédelmi műveletek során történő beavatkozások hatékonyságának növelése.

2

Szentesi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Beszámoló a Szentesi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi
munkájáról

I/2. Az elmúlt évi tevékenység általános jellemzése, a tűzeseteket és műszaki mentések számát
befolyásoló tényezők, önkéntes tűzoltó egyesületek helyzete.
A Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területét képző Szentes járásban nyolc
település található. Az illetékességi terület nagysága 813,69 km2, melyben 40 294 lakos él. A terület
nagyságának vonatkozásban az ország 174 járásából az első tizedbe, míg a lakosság lélekszámát
tekintve a közepes nagyságú járások közé sorolható. A nyolc településből három az Orosházi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területéhez tartozik (Eperjes, Árpádhalom,
Nagymágocs), mely azt jelenti, hogy az elsődleges tűzoltási és műszaki mentési feladatokat a
nevezett tűzoltóság látja el. Az illetékességi területre – az alföld hasonló térségeinek megfelelőenleginkább a mezőgazdasági tevékenység és az ehhez szorosan csatlakozó technológiák alkalmazása a
jellemző. Ez mellett a székhelytelepülésen igen fejlett élelmiszeripari és egyéb feldolgozóipari
ágazatok is kialakultak az évek során, melyek igen nagyszámú munkavállalót foglalkoztatnak. A
lakosság leginkább családi házas övezetekben lakik, de a lakótelepeken a 60-as,70-es, 80-as években
épült panelszerkezetű épületek is megtalálhatók, melynek eredményeként 66 középmagas lépcsőház
került kialakításra. A járás a Dél-Alföld egyik legmélyebb területén, a tájegység két legjelentősebb
folyója a Tisza és a Kőrös bal partján terül el, mely árvízi és belvízi veszélyeztetettséget eredményez.
Az illetékességi területen két jelentősebb forgalmú közút a 45-ös főút és a 451-es út és három kisebb
forgalmú vasútvonal fut keresztül, melyek közül a közúton közepes mértékű, míg a vasúton igen kis
mennyiségű veszélyes anyag szállítás történik jelenleg. Szentes város területén három alsó
küszöbérték alatti veszélyes üzem található.
A Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság az említett működési területen 52 fővel –ebből 46 fő
vonulós készenléti jellegű szolgálatot ellátó tűzoltóval- és egy-egy gépjárműfecskendővel, vízszállító
gépjárművel, országúti gyorsbeavatkozóval, gépezetes tűzoltó létrás gépjárművel és mentő kishajóval
látja el a lakosság védelmét. Illetékességi területünkön munkánkat négy közreműködő Önkéntes
Tűzoltó Egyesület segíti, melyek Nagymágocson, Fábiánsebestyénen, Derekegyházán és Szegváron
tevékenykednek, ezeken kívül egy hagyományőrző egyesületként lett létrehozva Szentesen, mely
beavatkozásra alkalmas egyesületté fejlesztését 2021. évre tervezzük. A székhely település két
legnagyobb munkáltatójánál a HUNGERIT Zrt-nél és a Legrand Zrt-nél létesítményi tűzoltóságok
kerültek megalakításra, melyek elsősorban a vállalkozások tűzvédelmét hivatottak ellátni.
Az önkéntes és létesítményi tűzoltók legfőbb feladata – a tűzvédelemben betöltött szerepüket
tekintve- a következőkben összegezhetők: a lakosság és a vállalkozásokban dolgozók biztonsága
érdekében akár elsődleges beavatkozóként alkalmasak arra, hogy rövid időn belül megkezdjék az
életmentést, tűzoltást, műszaki mentést, a nagyobb hely és technológiai ismeretük révén fontos
információkkal látják el már a tűzjelzés és vonulás időszakában a hivatásos tűzoltó egységeket,
illetve a rendelkezésükre álló technikai eszközeikkel, védőfelszereléseikkel alkalmasak a tűzoltásban
műszaki mentésben és a katasztrófa-elhárításban való részvételre, közreműködésre.
A fentiekből adódóan a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság legfőbb feladata – a tűz elleni
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, a
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, illetve ezek végrehajtási rendeletei alapjánaz illetékességi, valamint működési területen a tűzoltási és műszaki mentési, polgári védelmi
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feladatok ellátása, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek és létesítményi tűzoltóságok szakmai
felügyelete.
A lentebb részletezett adatokból egyértelműen kitűnik, hogy a szakmai felkészítő és végrehajtó
tevékenységünket továbbra is döntően a megváltozott klimatikus viszonyokhoz kötődő szélsőséges
időjárási körülményekés az időszakosan megjelenő ár és belvízvédelmi tevékenységek befolyásolják.
A vizsgált 2020. évben a COVID-19 járvány miatt elrendelt veszélyhelyzeti intézkedések lakosság
mozgását, tevékenységét befolyásoló intézkedések érzékelhetően csökkentették a tűzoltói
beavatkozások számát.
II. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről
II/1. Számok, statisztikai adatok: tűzesetek-műszaki mentések-beavatkozást igénylő események,
vonulási adatok a tárgyévben.
Az illetékességi területünkön 1 alkalommal vált szükségessé tűzvizsgálati cselekmény lefolytatása.
Az említett tűzeset során bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt került sor a tűzvizsgálat
elrendelésre. A tűvizsgálati helyszíni szemléket a korábbi éveknek megfelelően a megyei
Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat végezte, majd magát a tűzvizsgálati cselekményt a CsongrádCsanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya folytatta le. A Szentesi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság működési területén tűzeset miatt haláleset nem történt, sérülés pedig 4 fő
esetében fordult elő. Szén-monoxid mérgezésből adódóan 4 fő sérült meg, haláleset viszont szintén
nem történt. Kéménytűznél a vizsgált időszakban 4 alkalommal avatkoztak be tűzoltóink.
Illetékességi területünkön kiemelt, közérdeklődésre számot tartó káresemény az év során egy esetben
fordult elő, mely során 2020. július 20-án Szentes, Attila utca 3. alatti Hungerit Zrt. területén műszaki
meghibásodás miatt megközelítőleg 200 liter ammónia szabadult ki, melyet a hivatásos egységek a
cég létesítményi tűzoltóival közösen elhárítottak.
Káresemények megoszlása 2020. évben a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi
területén lévő településeken (1. sz. táblázat)
Település
Szentes
Szegvár
Fábiánsebestyén
Derekegyház
Nagymágocs
Árpádhalom
Eperjes
Nagytőke
Összesen

Tűzeset
73
5
6
2
5
4
0
5
100

Műszaki mentés
117
13
5
6
5
2
1
3
152

Összesen
190
18
11
8
10
6
1
8
252
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Elsődleges működési terület káreseményei (2. sz. táblázat):

Tűzesethez való vonulások
száma
Műszaki mentéshez való
vonulások száma

2016

2017

2018

2019

2020

89

118

115

107

91

126

137

159

176

144

Segítségnyújtási működési terület (3. sz. táblázat):

Tűzesethez való vonulások
száma
Műszaki mentéshez való
vonulások száma

2016

2017

2018

2019

2020

38

77

67

53

46

17

34

25

53

45

Tűzesetek és műszaki mentések alakulása az elmúlt öt évben a működési területen (1. sz. diagram)
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2016-2020-IG TŰZESETEK ÉS MŰSZAKI
MENTÉSEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA
Tűzeset

Műszaki mentés

180,00
2019; 176

160,00
2018; 159
140,00
120,00

2016; 126

100,00
80,00

2020; 144

2017; 137
2017; 118

2018; 115

2019; 107
2020; 91

2016; 89

60,00
40,00
20,00
0,00
2016

2017

2018

2019

2020

Az elsődleges működési területünkön az összes vonulás 38,7 %-a tűzesethez, 61,3%-a műszaki
mentéshez történt. Szintén a saját működési területünkön a tűzesetekhez történő vonulások száma az
előző évhez viszonyítva 15% -kal csökkent, míg az elmúlt négyéves átlaghoz képest szintén 15%-kal
csökkent. A saját működési területünkön bekövetkezett műszaki mentési tevékenység az elmúlt
évhez képest 18,2%-os, míg a négyéves átlaghoz képes 3,7%-os csökkenést mutat. A
segítségnyújtásra káresetekhez történő vonulások száma az elmúlt évhez viszonyítva 14,2 %-kal
történő csökkenést, míg a négyéves átlaggal azonos mértéket mutat. A szabadtéri vegetációs tüzek
vonatkozásában a rendkívül aszályos száraz idő ellenére az előző évi 42 ha-ról 7 ha-ra csökkent
tovább a tűzzel károsított területek nagysága. A fenti értékek egyértelműen utalnak, arra, hogy a
COVID-19 járvány terjedésének megakadályozása céljából elrendelt veszélyhelyzet során a lakosság
mozgását akadályozó, ezáltal az ipari termelést és a kereskedelmi forgalmat lassító intézkedések a
tűzesetek, illetve a műszaki mentések kialakulására is kihatottak.
Tűzesetek és műszaki mentések alakulása a 2020. év során havi bontásban
(2. sz. diagram)
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2020. évben történt tűzesetek és műszaki mentések
alakulása
25

KÁRESET SZÁM
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Műszaki mentés
Tűzeset

A vegetációs területeken bekövetkezett tűzesetek nagyságának alakulása a 2016-2020. évek
során (3. sz. diagram)
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VEGETÁCIÓS TERÜLETEN KIALAKULT
TÜZEK NAGYSÁGA 2016 -2020 ÉVBEN
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ÉV

III. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések
III/1. Ellenőrzésekben, utóellenőrzésekben, célellenőrzésekben, szemléken való részvétel.
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A készenléti szolgálat ellátásának, riaszthatóságának, képzésének, valamint a váltások és az ügyeleti
feladatok végrehajtásának ellenőrzését, az előírások szerint folyamatosan, havonta végrehajtottuk,
melynek tapasztalatai a kiadott ellenőrzési naplóba, illetve külön parancsnoki jelentésben kerültek
rögzítésre. A napi munkafolyamatba beépített ellenőrzések során feltárt kisebb hiányosságok
megszüntetésére azonnali intézkedések történtek, melyek visszaellenőrzése folyamatos volt.
A Legrand Zrt-nél és a Hungerit Zrt-nél tevékenykedő Létesítményi Tűzoltóságok szakmai
irányítása, felügyelete - a járványügyi helyzet miatt ugyan csökkent mértékben -, de végre lett hajtva,
ezt az is segítette, hogy a megelőző időszakban is szoros napi kapcsolatot tartottunk fenn a fenntartó
gazdálkodó szervezetekkel, amely a járvány idején sem szűnt meg. A működési területen lévő négy
Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (Szent Sebestyén ÖTE, Szegvár ÖTE, Derekegyházi Polgárőr és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Szentesi Tűzoltók Hagyományőrző Egyesülete) meglévő
együttműködési megállapodásokat felülvizsgáltuk, azokban változás nem történt. A Szent Sebestyén
ÖTE, Szegvár ÖTE, Derekegyház ÖTE I-es kategóriába (közreműködő ÖTE), míg a Szentesi
Tűzoltók Hagyományőrző Egyesülete III-as kategóriába (hagyományőrző ÖTE) került besorolásra. A
2020-ban megjelent új pályázati rendszer kialakítását a Szentes HTP illetékességi területén működő
Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel személyes tájékoztatás útján megismertettük. A tűzvédelmi
törvényből adódó ellenőrzési és felügyeleti jogkörben eljárva a 2020. év során a Hungerit Zrt és a
Legrand Zrt létesítményi tűzoltóságain a járványügyi helyzet miatt nem, míg a fábiánsebestyéni
Szent Sebestyén Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél és a Szegvár Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó
Egyesületnél, valamint a Derekegyházi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél illetve a Szentesi
Tűzoltók Hagyományőrző Egyesületénél 1-1 alkalommal hajtottunk végre felügyeleti ellenőrzést,
melyek során jelentős hiányosságot nem tártunk fel.
Tűzesetek, gyakorlatok során feltárt tűzvédelmi jellegű rendellenességek, szabálytalanságokat
folyamatosan jeleztük a Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztálya részére. Ennek
keretében tűzeseteket követően 9, vegetációs tűz és szabadtéri égetés miatti káresetek esetén 35,
gyakorlatokat követően 3, míg téves jelzést miatt 1 alkalommal, tüzelő-fűtő berendezés hibájának,
illetve annak légutánpótlásának vagy füstelvetőjének rendellenessége, vagy szén-monoxid érzékelő
jelzése miatt 10 alkalommal, összességében 58 esetben továbbítottunk ügyiratot az észlelt
tűzvédelmi hiányosság miatt a hatósági osztály részére.
IV. Az állomány képzése, képzettsége
IV/1. Képzések, továbbképzések, szaktanfolyamok, egyéb képzések
A képzések dokumentálásával kapcsolatos követelményeinknek eleget tettünk, melyet az év során e
témában végrehajtott ellenőrzéseink is igazoltak.
Az éves és havi, valamint ciklusos kiképzési tervek elkészítése, jóváhagyása megtörtént. Az
állomány a képzési rendszer követelményeit megértette és azt folyamatosan végrehajtja, mely
rendszeresen ellenőrzésre is kerül. A féléves és éves oktatási szakaszok végén a
vizsgakövetelményeknek valamennyi készenléti jellegű szolgálatot ellátó eleget tett, melynek
eredményeként az első félévben a tűzoltás-vezetők 88,15%-os, míg a beosztottak, gépjárművezetők
és különleges szerkezelők 87,95%-os, a második félévben a tűzoltás-vezetők 92,84%-os a
beosztottak, gépjárművezetők és különleges szerkezelők 92,2%-os eredményt értek el. Az egyéb napi
feladatok ellátása a Szolgálati és Napirendben leírtak szerint történik. A készenléti szolgálat
ellátásának, riaszthatóságának, képzésének valamint a váltások és az ügyeleti feladatok
végrehajtásának ellenőrzését, az előírások szerint folyamatosan, havonta végrehajtottuk, melynek
tapasztalatai a kiadott ellenőrzési naplóba, illetve külön parancsnoki jelentésben kerültek rögzítésre.
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A napi munkafolyamatba beépített ellenőrzések során feltárt kisebb hiányosságok megszüntetésére
azonnali intézkedések történtek, melyek visszaellenőrzése folyamatos volt. A képzési ütemtervben
rögzített gyakorlatokat az alábbiak szerint elvégeztük, melynek során –járványügyi korlátozások
miatt az előírtaktól eltérően 3 ellenőrző gyakorlatot, 12 szituációs begyakorló gyakorlatot, és 24
helyismereti foglalkozást hajtottunk végre. Felügyeleti hatáskörünkben a Hungerit és a Legrand Zrt-k
létesítményi tűzoltóságainak éves képzési tervét megvizsgáltuk, azt jóváhagytuk és a képzéseik
végrehajtásában rendszeresen közreműködtünk. A korábbi években hagyománnyá vált helyi, területi
és központi szakmai és tűzoltó versenyek a járványügyi korlátozások miatt elmaradtak.
A HSZC Zsoldos Ferenc Szakgimnáziuma és Szakiskolájában folyó rendészeti képzés
katasztrófavédelmi szakmai témájú képzéséhez 1 fő óraadó kollégát, míg a nyári szünet alatt kötelező
szakmai gyakorlathoz laktanyánkban helyszínt és oktatót biztosítottunk.

V. Tűzvédelem, tűzmegelőzés
V/1. A Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzmegelőzési tevékenysége, tűzvédelmi
célellenőrzések, tűzcsapok ellenőrzése.
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A nemzeti vagyonban bekövetkező tűzkárok leghatékonyabban a szükséges és elégséges színvonalú,
tűzmegelőzési tevékenység alkalmazásával csökkenthetők. A tűzmegelőzés 2012-ig elsősorban a
hatósági, szakhatósági eljárásokon, hatósági ellenőrzéseken keresztül fejtette ki hatását, ezen
tevékenységek eredményessége, siker orientáltsága, valamint az eljárások szakirányítása mindig is
fontos szempont volt, de az egységes katasztrófavédelmi szervezeten belül vált igazán hatásossá.
Ennek kapcsán jogosan merült fel az igény olyan, elsősorban kommunikációs és szemléltető
eszközökkel megvalósítható tevékenység iránt, ahol a tűzmegelőzés fontosságát megértetjük a
lakossággal, szervezetekkel és gazdasági szereplőkkel, ahol nem várunk el és nem követelünk meg
semmit, de a megcélzott rétegek mégis, jól felfogott érdekeik mentén önként javítanak helyzetükön a
biztonság javára. Ezen indokok miatt került megalakításra 2012. december 12-én a BM OKF, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium összefogásával az Országos
Tűzmegelőzési Bizottság (OTB). Az OTB megyei szervezetei útján igyekszik elérni kitűzött legfőbb
céljait.
A lakosság tájékoztatására a halálos és sérüléssel járó tűzesetek számának csökkentése érdekében, a
társasházak tűzvédelmi szabályaival kapcsolatban, valamint a téli közlekedés és a fűtési szabályok
betartására való felkészülés érdekében a Szentesi HTP az önkormányzatok útján lakossági tájékoztató
anyagokat tett közre, szóróanyagokat és plakátokat kapott, melyeket dokumentálva átadott az
önkormányzatok részére további terjesztésre. A Szentesi HTP állományából a parancsnok-helyettes
és a katasztrófavédelmi megbízott a Magyar Vöröskereszt által megadott címeken összesen 7 db
füstérzékelő és szén-monoxid érzékelő berendezést osztott ki és szerelt fel az érintett lakosságnál.
A korábbi években hagyománnyá vált statikus és dinamikus tűzoltó bemutatóink, „Nyitott
szertárkapu” és gyermeknapi programjaink a „Múzeumok éjszakája” rendezvénysorozaton való
részvételünk sajnos a járványügyi előírások miatt elmaradtak.
A Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági osztályára továbbítottuk a káresetek, illetve
gyakorlatok során tapasztalt tűzvédelmi jellegű hiányosságokat. Az ezt követő tűzvédelmi
célellenőrzéseken a Hatósági osztály igényei szerint közreműködtünk.
VI. Együttműködés a működési területen lévő önkéntes tűzoltóságokkal azok értékelése.
A hazai önkéntes mozgalom legnagyobb múlttal, hagyományokkal és nem utolsó sorban
szakértelemmel és felkészültséggel rendelkező szervezetei az önkéntes tűzoltók. A Szentesi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság ahogy korábban úgy most is kiemelten figyelemmel kíséri az
illetékességi területén lévő öt önkéntes tűzoltó egyesület munkáját és lehetőségei szerint segíti
tevékenységüket. Ezen szervezetek nagy szerepet töltenek be nem csak a tűzvédelem területén,
hanem aktívan részt vesznek a településük mindennapi társadalmi életében is. A tűzoltási és műszaki
mentési tevékenységük mellett valamennyi alapító és meghatározó tagja a Szentes Járási Önkéntes
Mentőcsoportnak is. A 2020-as évben végzett munkájukról-csakúgy, mint a korábbi években kifejtett
tevékenységükről - csak az elismerés hangján lehet szólni.
2020. év során Szent Sebestyén ÖTE 2 esetben vonult tűzesethez, 1 esetben műszaki mentéshez.
Szegvár ÖTE 1 műszaki mentésnél, míg Nagymágocs ÖTE 1 esetben tűzesetnél tevékenykedett,
Derekegyház PÖTE 1 alkalommal műszaki mentésnél működött közre, ezek mellett gyakran részt
vettek a járvány terjedését leginkább elősegítő település részek fertőtlenítésében is. Ezen önkéntes
tűzoltó egyesületek döntő többsége jelentős ifjúságfelkészítési tevékenységet is végez, mely
leginkább oktatások, képzések versenyekre történő felkészítések és kirándulások szervezésében
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nyilvánul meg. Sajnos ebben az évben szintén a járványügyi korlátozások miatt elmaradtak a
hagyományosan tavasszal megrendezésre kerülő katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek.
Az Országos Tűzoltó Szövetség és a BM OKF által az önkéntes tűzoltó egyesületek részére kiírt
pályázaton Szegvár ÖTE 1 040 151 Ft, Szent Sebestyén ÖTE 1 039 702 Ft, míg Nagymágocs ÖTE
1.100 000 Ft, a Derekegyházi Polgárőr- és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1 042 196 Ft, a Szentesi
Tűzoltók Hagyományőrző Egyesülete pedig 234 832 Ft összegű támogatást nyertek el, melyeket
elsősorban szertár felújításra, illetve a működésre fordítottak, valamint szakfelszereléseket,
védőfelszereléseket biztosított belőle számukra a pályáztató szerv. Ezen felül a BM OKF által az
Önkéntes Járási Mentőszervezetek részére kiírt pályázaton Derekegyházi Polgárőr- és Önkéntes
Tűzoltó Egyesület 10 készlet védőfelszerelést (kétrészes tűzoltó bevetési védőruha, tűzoltó
védőkesztyű, védőcsizma, kámzsa, védősisak+sisaklámpa) kapott mintegy 5.891.130 Ft értékben
Ezen pályázati lehetőségek mellett, még az év decemberében a BM OKF lehetőséget biztosított az Ies kategóriás ÖTE-k részére a 2020-as pályázat keretében kiegészítő pályázat igénylésére. Ezzel a
lehetőséggel Szent Sebestyén ÖTE és a Derekegyházi Polgárőr- és Önkéntes Tűzoltó Egyesület élt,
így részükre 2021. januárjában még 300-300 000 Ft került folyósításra. Így összességében az
illetékességi területen működő önkéntes tűzoltó egyesületek a 2020. év során kiírt pályázatokon
5.056 881 Ft értékben míg kiegészítő pályázatokkal, juttatásokkal együtt 10.948 011 Ft összegben
szereztek be működésükhöz állami támogatást, mely 6.817 820 Ft-tal haladja meg az előző év
hasonló időszakát.
A fentieken kívül több ÖTE is rendszeresen pályázik a Nemzeti Együttműködési Alapnál az
alapszabályukba foglalt különböző célkitűzéseik megvalósítására.
VII. Polgári védelmi feladatok ellátása
VII/1. A végrehajtott lakosságvédelmi ellenőrzések
Lakosság védelmi jellegű ellenőrzések keretében járási szinten ellenőrzést a belterületi csapadékvíz
elvezető rendszereknél 5 alkalommal, a Járási Mentőcsoportban lebiztosított technikai eszközök
rendelkezésre állását 1 alkalommal, a lefagyással vagy hóátfúvással veszélyeztetett útszakaszok
figyelmeztető táblával és Netlon hálóval, hóráccsal való ellátását 12 alkalommal hajtottuk végre.
Hiányosságot egyik esetben sem tapasztaltunk. Az ATIVIZIG által szervezett ár-belvízi bejárások
keretén belül 11 helyszínen vettünk részt.
2020. évben összesen 29 db ellenőrzést végezett el Szentes járás területén a parancsnokhelyettes, és a
katasztrófavédelmi megbízott.
VII/2. Köteles polgári védelmi szervezetek felkészítési adatai, végrehajtott alap és
szakkiképzések
A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011.(XII.29.) BM rendelet 47.§-a
alapján a polgári védelmi szervezet tagjainak kiképzése elméleti és gyakorlati formában történik. A
polgári védelmi elméleti kiképzés típusai és időtartama a következő: alapképzés, amely 6 óra, míg a
szakkiképzés 8 óra időtartamú. A nevezett jogszabály 50. §-a alapján az I –es és II-es
katasztrófavédelmi kategóriába sorolt településen létrehozott polgári védelmi szervezetbe beosztott
személyek számára háromévente, III-as katasztrófavédelmi kategóriába sorolt településen létrehozott
polgári védelmi szervezetbe öt évente kell szakkiképzést tartani. A fentiekben meghatározottakat
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figyelembe véve köteles polgári védelmi szervezetek felkészítésére 2020. évben nem került
tervezésre.
VII/3. Köteles polgári védelmi szervezetek létszám adatai:
A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet alapján
Szentesen 300 fős, Szegvár, Derekegyház, településeken 50-50 fős, Fábiánsebestyén, Nagymágocs
településeken 25 fős, míg Eperjes, Árpádhalom, Nagytőke településeken 10-10 fős köteles polgári
védelmi szervezet került megalakításra. A polgári védelmi szervezetek alkalmazásához szükséges
okmányrendszerek rendelkezésre állnak. Február hónapban megkerestük a hivatalokat, hogy a
polgári védelmi szervezetbe beosztott tagok, technikai eszközök határozatait vizsgálják felül. A
visszaérkezett adatok alapján járási szinten a megalakított létszám 480 fő, melyből a feltöltött
személyek száma – a fluktuáció miatt- 451 fő. Mindez 94 %-os feltöltöttséget eredményez.

Kimutatás a Köteles polgári védelmi szervezetek létszámáról
Fsz

Település

Előírt létszám
(fő)

Feltöltött
létszám (fő)

Százalékos
arány (%)

1.

Szentes

300

286

95

2.

Szegvár

50

42

84

3.

Derekegyház

50

44

88

4.

Nagymágocs

25

24

96

5.

Fábiánsebestyén

25

25

100

6.

Eperjes

10

10

100

7.

Árpádhalom

10

10

100

8.

Nagytőke

10

10

100

480

451

94

Mindösszesen

VII/4. Önkéntes mentőszervezetek létszámadatai, beavatkozásaik
A katasztrófavédelmi törvény, illetve annak végrehajtási rendeletei lehetőséget biztosítanak az
állampolgároknak arra, hogy polgári védelmi szolgálatra önkéntesen jelentkezzenek. Ezen
jelentkezőket települési vagy járási önkéntes mentőcsoportokba szervezzük, majd a nemzeti
minősítési rendszer alapján egy gyakorlat során minősítésre kerülnek. A 2013-ban megalakult 36 fős
Szentesi Járási Mentőcsoport újra minősítése 2018. szeptember 29-n megtörtént. Járási szinten a
települési önkéntes mentőcsoportok 2015-ben alakultak meg Szentes városban 16 fővel, míg Szegvár
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és Derekegyház településeken 6-6 fővel. Újraminősítő gyakorlatukat 2020. november 06-07-n
Mindszenten hajtottuk végre.
A Mentőcsoportok feladatai között szerepel a közreműködés a vizek kártételei elleni védekezésben, a
rendkívüli időjárásból adódó feladatok ellátásában, továbbá a járás területén bekövetkezett
káresemények felszámolásában. 2020. évben beavatkozásukra nem került sor.
VII/5. Tájékoztató a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségről, lebiztosított eszközökről
és szolgáltatásokról
Ha a katasztrófavédelem érdeke más módon nem vagy nem megfelelő időben, illetve csak
aránytalanul nagy ráfordítással elégíthető ki, szolgáltatás igénybevételével kell biztosítani a polgári
védelmi feladatok ellátását, különösen veszélyhelyzetben a védekezéshez szükséges feltételek
megteremtését. Ezen feladatok teljesítése érdekében, már a felkészülés időszakában elrendelhető az
igénybevételre kijelölt ingatlanok, továbbá ingó dolgok és ezek adataiban történt változások
bejelentése, valamint a bejelentések valódiságának, a szolgáltatások teljesíthetőségének helyszíni
ellenőrzése, az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetése. A veszélyelhárítási terv
végrehajthatóságának biztosítása érdekében a gazdasági-anyagi szolgáltatási kötelezettség alá vont
vagyonelemet - a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve vezetőjének javaslata alapján - az
ingatlan fekvése, a szolgáltatásra kötelezett székhelye (telephelye, fióktelepe, illetve lakóhelye)
szerint illetékes polgármester hatósági határozattal jelöli ki. Szentes járásban 37 db befogadó hely és
48 db technikai eszköz került hatósági határozattal lebiztosításra.
VII/6. Közbiztonsági referens katasztrófavédelmi feladatokba történő bevonása.
A közbiztonsági referensi rendszer a megújult egységes katasztrófavédelem olyan eleme, amely a
helyi szintű katasztrófavédelmi feladatok ellátásában kap kiemelkedő szerepet. A közbiztonsági
referens a polgármester katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, védekezési, a helyreállítás
szakmai feladataiban, valamint a rendvédelmi és honvédelmi feladataiban működik közre.
A referenst a polgármester jelölte ki a katasztrófavédelmi szempontból egyes és kettes osztályba
sorolt településeken. Kiválasztásakor fontos szempont volt a helyismeret, a személyes kompetenciák
közül pedig a szervezési, koordinációs és együttműködési képesség.
A közbiztonsági referensek 2020. év főbb feladatai között szerepeltek a tervrendszerek
felülvizsgálata, valamint településeken végrehajtott hatósági helyszíni ellenőrzéseken való részvétel.
A Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség által szervezett negyedéves értekezleteken a referensek
részt vettek, és a szakirányításnak megfelelően a kapott feladatokat határidőre mindig elvégezték.
Értékelésük február hónapban elkészült, szakirányításukat a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
katasztrófavédelmi megbízottja gyakorolja.
A szentesi járás települései közül Szentesen és Derekegyházán két – két fő közbiztonsági referens,
míg Nagymágocson és Szegvár településen jelenleg egy-egy fő lett kijelölve a feladat végrehajtására.
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VII/7. A településen kijelölt befogadó helyek
A lakosság védelme szempontjából alapvető módszernek tekintjük, amikor a lakosság veszélyeztetett
területről történő kimenekítése, illetve kitelepítése, valamint befogadó helyen történő átmeneti jellegű
elhelyezése történik.
A befogadó hellyel szemben 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet az alábbi követelményeket
támasztja:
- megfelelő távolságra helyezkedik el a veszélyeztetett területtől
- ivóvíz-, élelem- és orvosi ellátás biztosítható
- alapvető higiéniai feltételek rendelkezésre állnak
- az élelmezés és a hulladék megfelelő kezelésére szolgáló feltételek biztosítottak
- a tartózkodásra és szállásra szolgáló, megfelelő méretű helyiségekkel rendelkeznek (személyenként
legalább 3,5 m2)
- az alapvető kulturális igények (vallási, közösségi) kielégítése biztosított a településen
Szentes járás területén összesen 37 befogadó helyen 5178 fő befogadására alkalmas létesítményt
tartunk nyilván az alábbi megbontásban:
Szentes
16 db befogadóhely

3971 fő befogadására alkalmas.

Szegvár
3 db befogadóhely

369 fő befogadására alkalmas.

Fábiánsebestyén
3 db befogadóhely

143 fő befogadására alkalmas.

Derekegyháza
5 db befogadóhely

261 fő befogadására alkalmas.

Eperjes
1 db befogadóhely

28 fő befogadására alkalmas.

Nagymágocs
6 db befogadóhely

262 fő befogadására alkalmas.

Árpádhalom
2 db befogadóhely

110 fő befogadására alkalmas.

Nagytőke
1 db befogadóhely

34 fő befogadására alkalmas.
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VII/8. A kockázatazonosítási eljárás tapasztalatai, a települések katasztrófavédelmi osztályba
sorolása;
A polgármesterekkel közösen végrehajtottuk a Szentesi Járáshoz tartozó települések
katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálatát, melynél változtatás továbbra sem volt
indokolt. Szentes város (a HUNGERIT Zrt. Súlyos Káresemény Elhárítási Tervében meghatározott
veszélyeztető anyag miatt.) I-es, Szegvár, Derekegyház (ár-belvíz miatt) II-es, míg Fábiánsebestyén,
Nagymágocs, Eperjes, Árpádhalom és Nagytőke települések III. katasztrófavédelmi osztályba
sorolásúak maradtak.
VII/9. Tervezési feladatok végrehajtásának tapasztalatai
Lakosságvédelmi tervezéssel kapcsolatban az emberi élet, a lakosság alapvető ellátásának biztosítása,
a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, a kritikus infrastruktúrák védelme és a katasztrófa
következményeinek csökkentése érdekében - 234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet VI. fejezete alapjána települések rendelkeznek veszély elhárítási, ki-befogadási tervekkel. A katasztrófavédelmi
megbízott intézkedett a referensek útján a tervek pontosításának elvégzésére.
VII/10. Lakosságtájékoztatás, közintézményekkel való kapcsolattartás, közösségi
szolgálatteljesítés;
Katasztrófavédelmi felkészítések a módosított 62/2011. (XII.29) BM rendelet, valamint a belső
szabályozók alapján történnek.
Az aktív lakosságtájékoztatási módszerek körében a helyi sajtóban, kábeltelevíziókban, az
önkormányzatokon keresztül plakátok kihelyezésével tájékoztató jellegű közleményeket tettünk
közre. Felkérés alapján részt vettünk –amennyiben a járványhelyzet megengedte - falunapokon,
iskolák, óvodák, városi, valamint a társszervek által szervezett rendezvényeken.
Továbbra is lehetőséget biztosítunk mind külső helyszíneken, mind a laktanyánk bemutatására annak
érdekében, hogy a látogatók betekintést nyerjenek a tűzoltóság munkájába, technikai eszközeinek
megismerésére. 2020. évben sajnos a járványhelyzet miatt korlátozott számban 34 általános, valamint
45 fő felnőttel (összesen 79 fő) kerültünk kapcsolatba.
Az érettségi vizsgák feltételéül szolgáló közösségi szolgálat továbbra is teljesíthető a Szentesi HTP-n.
A tanévre vonatkozóan öt középiskolával van együttműködési megállapodásunk. A diákok minden
héten, szerdai napokon 2 órában vannak foglalkoztatva. 2020. évben összesen 3 fő jelent meg.
A HSZC Zsoldos Ferenc Szakgimnáziuma és Szakiskolájában folyó rendészeti képzés
katasztrófavédelmi szakmai témájú képzéséhez 1 fő óraadó kollégát, míg a nyári szünet alatt kötelező
szakmai gyakorlathoz laktanyánkban helyszínt és oktatót biztosítottunk.
VII/11. Felkészüléssel (téli, árvízi, járványügy) kapcsolatos feladatok végrehajtása
A Szentesi Járás Helyi Védelmi Bizottság február 27-n megtartotta az első, majd november 26-n az
évi második ülését, melyből a HVB őszi rendes ülése személyes részvétel nélkül, az egyeztetett
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előterjesztések megküldésével, napirendi pontok szerint, elektronikus szavazással történt. Az ülések
kezdeményezésére fokozott figyelmet fordítottunk, és a meghívókban szerepeltetett napirendi
pontoknak megfelelő előterjesztéseinket határidőre minden alkalommal elkészítettük. A Szentesi
HVB katasztrófavédelmi elnök-helyettese (Szentes HTP parancsnoka) tartós betegsége miatt a
megyei igazgató ideiglenesen a Szentesi KvK polgári védelmi felügyelőjét jelölte ki a feladatok
végrehajtására.
A védelmi igazgatás részét képező Szentesi Járás Helyi Védelmi Bizottság Katasztrófavédelmi
Munkacsoportjának (KMCS) éves értekezlete a járványügyi helyzet miatt elmaradt. A tagok
elérhetőségét, rendelkezésre állását telefonos egyeztetés során pontosítottuk.
2020. április 03-n a HVB és a társszervek közreműködésével a Szentesi Dr. Bugyi István Korház
evakuálási gyakorlatának biztosítottunk helyszínt és vettünk részt benne.
VII/12. Lakosságvédelmi intézkedések bevezetését igénylő eseménykezelések
A Szentesi járás illetékességi területén kiemelt veszélyhelyzet-kezelési feladat végrehajtására nem
került sor, a köteles- és önkéntes polgári védelmi szervezetek mozgósítására, igénybevételükre nem
volt szükség.
A lehulló csapadék kapcsán a járás polgármesterei belvízvédelmi készenléti fokozatot nem rendeltek
el.
2020. évben nem történt olyan káresemény, amely a lakosság részéről egyéni vagy kollektív védelmi
módszerek alkalmazását igényelte volna.
VII/13. Bel- és kültéri vízelvezetők ellenőrzése.
A belterületi csapadékvíz elvezető rendszereket 8 alkalommal (Szegvár) ellenőriztük. Az elmúlt
időszak ellenőrzéseinek általános tapasztalata, hogy több helyen a feliszapolódás miatt mélyítési,
újraszintezési munkálatok indokoltak, de összességben megállapítható volt, hogy a csapadékvízelvezető árkok átlagos mennyiségű csapadék elvezetésére alkalmasak.
A vízkár-elhárítási tervekkel kapcsolatban - az önkormányzatokkal és az ATIVIZIG
szakaszmérnökével egyeztetve - az előző évhez képest változás nem történt. Jóváhagyott tervvel
jelenleg Szentes város rendelkezik.
VII/14. Tájékoztató a vis maior igények benyújtásának indokoltságáról és benyújtott
igényekről
A vis maior támogatás célja az egyes természeti károkból adódó, indokolt és szükséges védekezéssel

összefüggő kiadások részbeni vagy teljes megtérítése, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő
épületben, építményben, partfalban vagy a helyi önkormányzat vagyonkezelésében és az állam
tulajdonában lévő, kötelező feladatellátást szolgáló épületben a vis maior események okozta károk
helyreállításának és a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéssel összefüggő kiadások részbeni
támogatása.
Az önkormányzatok vezetőit, illetve az ár- és belvízi védekezés helyi koordinálására kijelölt
személyek (közbiztonsági referensek) felkészítését – a védekezés feladataira, a belvízvédelmi
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fokozatok elrendelésének folyamatára, valamint a vis maior igénylés szabályaira a negyedéves
közbiztonsági referensi értekezleteken, valamint a HVB tavaszi rendes ülésén tájékoztattuk.

VIII. Gyakorlatok
VIII/1. Helyismeretei foglalkozások és szituációs begyakorló gyakorlatok, súlyos káreseményelhárítási terv gyakorlatok;
A képzési ütemtervben rögzített gyakorlatokat a járványügyi előírásokat figyelembe véve elvégeztük,
melynek során –járványügyi korlátozások miatt az előírtaktól eltérően 3 ellenőrző gyakorlatot, 12
szituációs begyakorló gyakorlatot, és 24 helyismereti foglalkozást hajtottunk végre. Felügyeleti
hatáskörünkben a Hungerit és a Legrand Zrt-k létesítményi tűzoltóságainak éves képzési tervét
megvizsgáltuk, azt jóváhagytuk és a képzéseik végrehajtásában rendszeresen közreműködtünk.
2020. évben végrehajtott helyismereti foglalkozások (4. sz. táblázat)
Hónap, nap

Helyismereti foglalkozás címe, helye

2020.január 7.8.9.

Szentes, Jövendő utca 6. (Terney Béla Kollégium)

2020.február 18.19.20.

Szentes, Ipartelepi út 14. (Legrand Zrt.)

2020. március 3,4,5.

Szentes, Vásárhelyi út 141. (Árpád Agrár Zrt.
Erőtakarmánygyára)
Szentes, Sopron sor 1. (HUNGERIT Zrt. tollüzem)
/COVID 19 járvány miatt elmaradt/
Szentes, Csongrádi út 108. (MH 37. II.Rákóczi Ferenc
Műszaki Ezred) /COVID 19 járvány miatt elmaradt
áthelyezve októberre/
Szentes, Kossuth utca 15,17,19. (Középmagas épületek)
/COVID 19 járvány miatt elmaradt/
Szentes, Szent László - 45-ös fút mellett (Árpád Agrár
Zrt. Szent Lászlói telephely, COVID 19 járvány miatt
elmaradt áthelyezve augusztusra/ )
Szentes, Kováts Károly u.3. (Dr. Sipos Ferenc Parkerdő
Otthon) /COVID 19 járvány miatt elmaradt/

2020. április 7,8,9.
2020. május 5,6,7.
2020. június 9,10,11.
2020. július 7,8,9.
2020. augusztus 4,5,6.
2020. szeptember 1,2,3.

Szentes, Ipartelepi út 22. (MA-KA Kft.)

2020. október 7,8,9.

Derekegyház, Köztársaság tér 9. (Csongrád Megyei
Gesztenyeliget Otthon Derekegyházi Ápoló Otthona)
/COVID 19 járvány miatt elmaradt/

2020. november 3,4,5,

Szentes, Korsós sor 51. (MÁV Vontatási Főnökség)

2020. december 1,2,3.

Szentes, Ady Endre utca 36. (Móricz Zsigmond
Művelődési ház)
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2020. évben végrehajtott szituációs begyakorló gyakorlatok (5. sz. táblázat)
Hónap, nap

Szituációs gyakorlatok címe, helye

2020.február 18.19.20.

Szentes, Ipartelepi út 14. (Legrand Zrt.)

2020. április 7,8,9.

Szentes, Sopron sor 1. (HUNGERIT Zrt. tollüzem)
/COVID 19 járvány miatt elmaradt/

2020. szeptember 1,2,3.

Szentes, Ipartelepi út 22. (MA-KA Kft.)

2020. november 3,4,5,

Szentes, Korsós sor 51. (MÁV Vontatási Főnökség)

2020. évben végrehajtott ellenőrzőgyakorlatok (6. sz. táblázat)
Hónap, nap

Ellenőrző gyakorlatok címe, helye

2020.május 19.

Szentes, Ipartelepi út 14. (Legrand Zrt.)
/COVID 19 járvány miatt elmaradt/
Szentes, Jövendő utca 6. (Terney Béla Kollégium)
/COVID 19 járvány miatt elmaradt/
Szentes, Ipartelepi út 14. (Legrand Zrt.)
/COVID 19 járvány miatt elmaradt/
Szentes, Kossuth utca 47. (Szentes HTP.)
/COVID 19 járvány miatt az eredeti helyszín módosult/
Szentes, Kossuth utca 47. (Szentes HTP.)
/COVID 19 járvány miatt az eredeti helyszín módosult/
Szentes, Kossuth utca 47. (Szentes HTP.)
/COVID 19 járvány miatt az eredeti helyszín módosult/

2020.május 20.
2020.május 21.
2020. november 17.
2020. november 18.
2020. november 19.

Szentes város (Hungerit Zrt) veszély-elhárítási tervének mellékleteként szereplő külső védelmi
tervben foglaltak komplex gyakorlását 2020. október 28-n hajtottuk végre a társszervek bevonásával.
A Szentesi Járásban megalakított Települési Önkéntes Mentőcsoportok (Szentes, Szegvár,
Derekegyház) újraminősítő gyakorlatát 2020. november 06-07-n Mindszenten végrehajtottuk.
IX. Ügyeleti tevékenység
IX./1. Segélyhívások fogadása; riasztások, értesítési feladatok végrehajtása
Az „egységes európai segélyhívó számra (112) alapozott Egységes Segélyhívó Rendszerhez (ESR)
kapcsolódó feladatokról” szóló 1312/2011. (IX. 12.) Kormány határozat 2014. január 1-i bevezetéstől
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kezdve a hazai segélyhívások fogadása - az Európai Uniós normának megfelelően - az úgynevezett
Hívásfogadó Központokban (Miskolc, Budapest, Szombathely) történik, melyek a segítségkérés
tartalmától függően a megyei –mentőszolgálat, katasztrófavédelem, rendőrség- tevékenységirányító
központjain keresztül riasztják a legközelebbi beavatkozó egységeket. A készenléti jellegű
szolgálatot ellátó tűzoltói állomány a nap bármely szakában köteles a riasztástól számított 2 percen
belül megkezdeni a vonulást. Ez mellett az önkéntes tűzoltó egyesületekkel rendelkező településeken
tevékenykedő kijelölt önkéntes tűzoltók is a riasztás kiadásának pillanatában SMS-ben megkapják a
riasztást. Nagyobb kiterjedésű vagy bonyolultabb káresemények során a Tevékenységirányító
Központ, vagy a tűzoltás vezetője más hivatásos tűzoltóegységek riasztásáról is dönthet. A Szentesi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság az úgynevezett PAJZS rendszeren, vagy a rendszeresített
telefonvonalon, illetve az Egységes Digitális Rádiórendszeren (EDR) keresztül, esetlegesen
személyesen történt káresetek fogadására a nap 24 órájában egy ügyeleti szolgálatot ellátó tűzoltót
biztosít. Az ügyeletesnek az említetteken kívül kötelessége a katasztrófavédelem hatáskörébe tartozó
ügyekben segítséget nyújtani, illetve a megfelelő információkkal ellátni az állampolgárokat, valamint
– munkaidőn túl- a rendkívüli eseményekkel kapcsolatosan az erre vonatkozó szabályzók
figyelembevételével értesíteni az ügyeletes parancsnokot, aki amennyiben szükséges intézkedést
kezdeményez, illetve a helyszínre vonul.
X. Társszervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékelése
A katasztrófavédelemmel együttműködő szervezetekkel, rendészeti szervekkel a Magyar Honvédség
37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezredével és az illetékességi területen lévő önkormányzatokkal,
valamint a Szentesi Járási Hivatal szervezeti egységeivel a kapcsolattartás napi szintű és jónak
tekinthető. A parancsnok 2020. évben az illetékességi területen lévő nyolc település képviselő
testületének beszámolt - az 1996. évi XXXI. törvény 30. §. (5) pontja alapján- a települések
tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról. A parancsnok rendszeresen részt vett a Szentesi Önkormányzat testületi ülésein,
rendezvényein, valamint az illetékességi területen lévő önkéntes tűzoltó egyesületek, és a Szentesi
Polgárőr Egyesület éves közgyűlésein, rendezvényein is.
XI. A Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működésének tárgyi feltételei
Készenléti szereink, védőeszközeink, szakfelszereléseink műszaki felülvizsgálatait, időszakos,
ellenőrzéseit, karbantartásait rendben elvégeztük, így elmondható, hogy azok műszaki állapota
kifogástalan.
Az év során épületeinkben, eszközeinkben, felszerelésünkben nagyobb kár nem keletkezett. A 2020as évben a laktanya épületében tovább folytatódott az elhelyezési körzetek karbantartása, melyet a
készenléti állomány a katasztrófavédelmi igazgatóság által biztosított alapanyagok felhasználásával
végezte el. A Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel közös épületben elhelyezésre került
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon az irodai és elhelyezési feltételek biztosítottak.
Rendszeres karbantartással nagy gondot fordítottunk az épületek és technikai eszközök
állagmegóvására. A közmunkaprogramban résztvevő karbantartó 2019. évtől már nem állt
rendelkezésünkre, így ezen feladatok nagy részét az állomány végezte el.
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XII. Sporttevékenység, szakmai versenyek, kapcsolattartás a lakossággal, hagyományőrzés
A korábbi hagyományok szerint a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnak szép sikereket hozó
tűzoltó szakmai és sportversenyek az év során a járványhelyzet miatt elmaradtak. Ugyancsak
elmaradtak az általános és középiskolák részére kiírt katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek is. A
többnyire Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tagjaiból álló Szentesi Tűzoltók
Hagyományőrző Egyesülete az év során a katasztrófavédelemtől leselejtezett LADA NIVA típusú
terepjáró gépjárművet vehetett át ingyenesen, melynek újbóli üzembe helyezését, majd műszaki
vizsgáztatását az állomány végrehajtotta. Így megnyílt az út arra, hogy az egyesület magasabb
beavatkozó szintre kerülhessen, melynek előkészítését elvégeztük.
A Magyar Vöröskereszt segítségével az év során egy alkalommal szerveztünk dolgozóink, illetve az
önkéntes és létesítményi tűzoltók részére véradó napot.
XIII. Összegzés, a következő év feladatai
Összességében kijelenthető, hogy a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság – a járványügyi
helyzet által előállt korlátozó intézkedéseket figyelembe véve - teljesítette a 2020. évre vállalt
célkitűzéseit. Hatékonyan támogatta az illetékességi területen működő önkormányzatok védelmi
igazgatási feladatait, és megfelelően biztosította a működési terület lakosságának élet és
vagyonbiztonságát. Természetesen ezen feladatok végrehajtásában nélkülözhetetlen volt a Szentesi
járásban lévő és működő önkormányzatok, közintézmények, társszervek, gazdálkodó szervezetek és
önkéntes közreműködők segítsége, melyet ezúton szeretnénk megköszönni.
2021. évi célkitűzéseink egyikeként kiemelt célként tekintünk továbbra is az illetékességi
területünkön katasztrófavédelmi szempontból kiemelt kockázati helyszínek azonosítására, azok
felmérésére, és a lakosság élet- és vagyonbiztonságának szavatolásához szükséges megelőzési,
veszélyelhárítási stratégia kialakítására. Ezen feladatok maradéktalan végrehajtásához szükséges a
lakosság hiteles tájékoztatása, a prevenciós és kárelhárítási feladatok ellátását biztosító magas
szakmai képzettséggel rendelkező állomány és a kor színvonalának megfelelő technikai felszereltség
biztosítása is.
2021. évben is folytatnunk kell a működési területünkön lévő létesítményi tűzoltóságok, illetve
önkéntes tűzoltó egyesületek tagjainak kiképzését, felkészítését, a köteles polgári védelmi
szervezetbe beosztott állomány, valamint az önkéntes mentőszervezetek tagjainak képzését,
gyakoroltatását.
A fentieket figyelembe véve bízom abban, hogy kitűzött céljainkat az előző évben megfogalmazott
feladatokhoz hasonlóan meg tudjuk valósítani, és a következő évben hasonló eredményekről
számolhatok be a tisztelt képviselő- testületnek.
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I. Bevezetés

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő testület!
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. §
(5) bekezdésének előírása alapján: „A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a
hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a
település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról.”
Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve az alábbi beszámolót terjesztem a Tisztelt Képviselő
Testület elé:
I/1. Kiemelt feladatok a beszámolóval érintett esztendőben.
















Az illetékességi területünkön valószínűsíthető katasztrófa-kockázatok folyamatos
beazonosítása, felmérése és értékelése.
Tevékenységünk törvényekben, jogszabályokban főigazgatói és igazgatói intézkedésekben és
utasításokban foglaltak szerinti végrehajtása.
A járási és helyi védelmi igazgatási rendszer hatékony működtetésének támogatása.
A veszélyhelyzetek megelőzése érdekében a társadalmi támogatottság növelése.
A tűzoltási és műszaki mentési, valamint a polgári védelmi tevékenységek, mint rendeltetésből
adódó alapfeladatok maradéktalan, magas szintű ellátása.
A közbiztonsági referensi rendszer felügyelet melletti eredményes működtetése.
Az önkéntes tűzoltó egyesületek, létesítményi tűzoltóságok felügyeleti ellenőrzése, és a járási,
valamint települési önkéntes mentőszervezetek munkájának segítése, részükre gyakorlatok
szervezése, ezen szervezetek pályázati lehetőségeinek támogatása.
A közösségi szolgálat katasztrófavédelmen belüli teljesítésének széleskörű, eredményes és
hatékony végrehajtása.
A létesítményi tűzoltóságokhoz, illetve önkéntes tűzoltó egyesületekhez újonnan felvételt nyert
tűzoltók alapfokú, illetve a már ezen szervezetekben tevékenykedők tűzoltás-vezetői
képzésének megszervezése és megvalósítása.
A lakosság élet- és vagyonbiztonságának szavatolásához szükséges megelőzési és kárelhárítási
stratégia kialakítása, alakosság tájékoztatása.
A kárelhárítási feladatok ellátását biztosító magas szintű képzettséggel rendelkező állomány
és technikai felszereltség biztosítása.
A Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzvédelmi, iparbiztonsági és polgári védelmi
hatósági munkájának elősegítése.
A katasztrófavédelmi műveletek során történő beavatkozások hatékonyságának növelése.
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I/2. Az elmúlt évi tevékenység általános jellemzése, a tűzeseteket és műszaki mentések számát
befolyásoló tényezők, önkéntes tűzoltó egyesületek helyzete.
A Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területét képző Szentes járásban nyolc
település található. Az illetékességi terület nagysága 813,69 km2, melyben 40 294 lakos él. A terület
nagyságának vonatkozásban az ország 174 járásából az első tizedbe, míg a lakosság lélekszámát
tekintve a közepes nagyságú járások közé sorolható. A nyolc településből három az Orosházi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság működési területéhez tartozik (Eperjes, Árpádhalom, Nagymágocs), mely azt
jelenti, hogy az elsődleges tűzoltási és műszaki mentési feladatokat a nevezett tűzoltóság látja el. Az
illetékességi területre – az alföld hasonló térségeinek megfelelően- leginkább a mezőgazdasági
tevékenység és az ehhez szorosan csatlakozó technológiák alkalmazása a jellemző. Ez mellett a
székhelytelepülésen igen fejlett élelmiszeripari és egyéb feldolgozóipari ágazatok is kialakultak az
évek során, melyek igen nagyszámú munkavállalót foglalkoztatnak. A lakosság leginkább családi
házas övezetekben lakik, de a lakótelepeken a 60-as,70-es, 80-as években épült panelszerkezetű
épületek is megtalálhatók, melynek eredményeként 66 középmagas lépcsőház került kialakításra. A
járás a Dél-Alföld egyik legmélyebb területén, a tájegység két legjelentősebb folyója a Tisza és a Kőrös
bal partján terül el, mely árvízi és belvízi veszélyeztetettséget eredményez. Az illetékességi területen
két jelentősebb forgalmú közút a 45-ös főút és a 451-es út és három kisebb forgalmú vasútvonal fut
keresztül, melyek közül a közúton közepes mértékű, míg a vasúton igen kis mennyiségű veszélyes
anyag szállítás történik jelenleg. Szentes város területén három alsó küszöbérték alatti veszélyes üzem
található.
A Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság az említett működési területen 51 fővel –ebből 47 fő
vonulós készenléti jellegű szolgálatot ellátó tűzoltóval- és egy-egy gépjárműfecskendővel, vízszállító
gépjárművel, országúti gyorsbeavatkozóval, gépezetes tűzoltó létrás gépjárművel és mentő kishajóval
látja el a lakosság védelmét. Illetékességi területünkön munkánkat négy közreműködő Önkéntes
Tűzoltó Egyesület segíti, melyek Nagymágocson, Fábiánsebestyénen, Derekegyházán és Szegváron
tevékenykednek, ezeken kívül egy hagyományőrző egyesületként lett létrehozva Szentesen. A székhely
település két legnagyobb munkáltatójánál a HUNGERIT Zrt-nél és a Legrand Zrt-nél létesítményi
tűzoltóságok kerültek megalakításra, melyek elsősorban a vállalkozások tűzvédelmét hivatottak ellátni.
Az önkéntes és létesítményi tűzoltók legfőbb feladata – a tűzvédelemben betöltött szerepüket tekintvea következőkben összegezhetők: a lakosság és a vállalkozásokban dolgozók biztonsága érdekében akár
elsődleges beavatkozóként alkalmasak arra, hogy rövid időn belül megkezdjék az életmentést,
tűzoltást, műszaki mentést, a nagyobb hely és technológiai ismeretük révén fontos információkkal
látják el már a tűzjelzés és vonulás időszakában a hivatásos tűzoltó egységeket, illetve a
rendelkezésükre álló technikai eszközeikkel, védőfelszereléseikkel alkalmasak a tűzoltásban műszaki
mentésben és a katasztrófa-elhárításban való részvételre, közreműködésre.
A fentiekből adódóan a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság legfőbb feladata – a tűz elleni
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, a
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, illetve ezek végrehajtási rendeletei alapjánaz illetékességi, valamint működési területen a tűzoltási és műszaki mentési, polgári védelmi feladatok
ellátása, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek és létesítményi tűzoltóságok szakmai felügyelete.
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A lentebb részletezett adatokból egyértelműen kitűnik, hogy a szakmai felkészítő és végrehajtó
tevékenységünket továbbra is döntően a megváltozott klimatikus viszonyokhoz kötődő szélsőséges
időjárási körülmények befolyásolják. Ezt leginkább -2019. évben is- hol az időszakosan előforduló
erősen viharos, szeles csapadékos időjárást követő műszaki mentések gyarapodása, hol pedig az extrém
idejű csapadékmentes időszakok alatt megszaporodó szabadtéri tűzesetek bizonyítják leginkább.

II. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről
II/1. Számok, statisztikai adatok: tűzesetek-műszaki mentések-beavatkozást igénylő események,
vonulási adatok a tárgyévben.
Az illetékességi területünkön 4 alkalommal vált szükségessé tűzvizsgálati cselekmény lefolytatása. Az
említett tűzesetek során a kialakult haláleset, súlyos életveszélyes sérülés és bűncselekmény, illetve
megyei igazgatói intézkedés miatt került a tűzvizsgálat elrendelésre. A tűvizsgálati helyszíni szemléket
a korábbi éveknek megfelelően a megyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat végezte, majd magát
a tűzvizsgálati cselekményt a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya
folytatta le. A Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén tűzeset miatt egy
haláleset történ, sérülés pedig 4 fő esetében fordult elő. Szén-monoxid mérgezésből adódóan haláleset,
sérülés nem történt.
Kiemelt, közérdeklődésre számot tartó káresemény az év során az illetékességi területen két esetben
fordult elő, melynek során 2019. március 7-én Derekegyház, József Attila utca 30. alatt egy családi ház
égett teljes terjedelmében, illetve 2019. március 14-én Szegvár, Mindszenti utca 39. alatt egy tárolási
épület égett.
Káresemények megoszlása 2019. évben a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi
területén lévő településeken (1. sz. táblázat)
Település
Tűzeset
Műszaki mentés
Összesen
Szentes
84
153
237
Szegvár
11
7
18
Fábiánsebestyén
8
9
17
Derekegyház
3
6
9
Nagymágocs
6
6
12
Árpádhalom
6
3
9
Eperjes
3
3
6
Nagytőke
1
1
2
Összesen
122
188
310
Elsődleges működési terület káreseményei (2. sz. táblázat):

Tűzesethez való vonulások
száma
Műszaki mentéshez való
vonulások száma

2015

2016

2017

2018

2019

78

89

118

115

107

135

126

137

159

176
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Segítségnyújtási működési terület (3. sz. táblázat):

Tűzesethez való vonulások
száma
Műszaki mentéshez való
vonulások száma

2015

2016

2017

2018

2019

22

38

77

67

53

25

17

34

25

53

Tűzesetek és műszaki mentések alakulása az elmúlt öt évben a működési területen (1. sz. diagram)

2014-2019-ig tűzesetek és műszaki mentések
számának alakulása
2019; 176
2018; 159
2017; 137

2015; 135
2016; 126

2017; 118

2018; 115

2019; 107

2016; 89
2015; 78

2015

2016

2017

Tűzeset

2018

2019

Műszaki mentés

Az elsődleges működési területünkön az összes vonulás 37,8 %-a tűzesethez, 62,2%-a műszaki
mentéshez történt. Szintén a saját működési területünkön a tűzesetekhez történő vonulások száma az
előző évhez viszonyítva 7% -kal, csökkent, míg az elmúlt négyéves átlaghoz képest 7%-kal nőtt. A
saját működési területünkön bekövetkezett műszaki mentési tevékenység az elmúlt évhez képest 13%os, míg a négyéves átlaghoz képes 26%-os növekedést mutat. A segítségnyújtásra káresetekhez történő
vonulások száma az elmúlt évhez viszonyítva 15 %-kal, míg a négyéves átlaghoz képest pedig 40 %kal növekedett. A szabadtéri vegetációs tüzek vonatkozásában az olykor rendkívül aszályos száraz idő
ellenére az előző évi 7 ha-ról 4,2 ha-ra csökkent tovább a tűzzel károsított területek nagysága. Ezen
érték most már évről-évre csökkenő tendenciát mutat.
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Tűzesetek és műszaki mentések alakulása a 2019. év során havi bontásban
(2. sz. diagram)

2019. évben történt tűzesetek és műszaki mentések
alakulása

káreset szám

80
67

60
40
12

20
7
0

9

153

7
10

9
6

20

6

11

6

17

7

8

9
6

9

8
10

11
10

Műszaki mentés
Tűzeset

A vegetációs területeken bekövetkezett tűzesetek nagyságának alakulása a 2015-2019. évek
során (3. sz. diagram)

VEGETÁCIÓS TERÜLETEN KIALAKULT
TÜZEK NAGYSÁGA 2015 -2019 ÉVBEN
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III. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések
III/1. Ellenőrzésekben, utóellenőrzésekben, célellenőrzésekben, szemléken való részvétel.
A készenléti szolgálat ellátásának, riaszthatóságának, képzésének, valamint a váltások és az ügyeleti
feladatok végrehajtásának ellenőrzését, az előírások szerint folyamatosan, havonta végrehajtottuk,
melynek tapasztalatai a kiadott ellenőrzési naplóba, illetve külön parancsnoki jelentésben kerültek
rögzítésre. A napi munkafolyamatba beépített ellenőrzések során feltárt kisebb hiányosságok
megszüntetésére azonnali intézkedések történtek, melyek visszaellenőrzése folyamatos volt.
A Legrand Zrt-nél és a Hungerit Zrt-nél tevékenykedő Létesítményi Tűzoltóságok szakmai irányítása,
felügyelete, ellenőrzése az előírások szerint végre lett hajtva, ezt az is segítette, hogy a megelőző
időszakban is szoros napi kapcsolatot tartottunk fenn a fenntartó gazdálkodó szervezetekkel. A
működési területen lévő négy Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (Szent Sebestyén ÖTE, Szegvár ÖTE,
Derekegyházi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Szentesi Tűzoltók Hagyományőrző
Egyesülete) meglévő együttműködési megállapodásokat a 7/2018 BM OKF utasítás szerint
felülvizsgáltuk, azokban változás nem történt. A nevezett utasítás alapján Szent Sebestyén ÖTE,
Szegvár ÖTE, Derekegyház ÖTE I-es kategóriába (közreműködő ÖTE), míg a Szentesi Tűzoltók
Hagyományőrző Egyesülete III-as kategóriába (hagyományőrző ÖTE) került besorolásra. A 2019-ben
megjelent új pályázati rendszer kialakítását a Szentes HTP illetékességi területén működő Önkéntes
Tűzoltó Egyesületekkel személyes tájékoztatás útján megismertettük. A tűzvédelmi törvényből adódó
ellenőrzési és felügyeleti jogkörben eljárva a 2019. év során a Hungerit Zrt és a Legrand Zrt
létesítményi tűzoltóságain 2-2 alkalommal, míg a fábiánsebestyéni Szent Sebestyén Önkéntes Tűzoltó
Egyesületnél és a Szegvár Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél, valamint a Derekegyházi
Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél 2-2 alkalommal a Szentesi Tűzoltók Hagyományőrző
Egyesületénél 1 alkalommal hajtottunk végre felügyeleti ellenőrzést, melyek során jelentős
hiányosságot nem tártunk fel.
Tűzesetek, gyakorlatok során feltárt tűzvédelmi jellegű rendellenességek, szabálytalanságokat
folyamatosan jeleztük a Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztálya részére. Ennek
keretében tűzeseteket követően 17, vegetációs tűz és szabadtéri égetés miatti káresetek esetén 34,
gyakorlatokon után 3, míg téves jelzést miatt 1 alkalommal, tüzelő-fűtő berendezés hibájának, illetve
annak légutánpótlásának vagy füstelvetőjének rendellenessége miatt 3 alkalommal, összességében 58
esetben továbbítottunk ügyiratot az észlelt tűzvédelmi hiányosság miatt a hatósági osztály részére.

IV. Az állomány képzése, képzettsége
IV/1. Képzések, továbbképzések, szaktanfolyamok, egyéb képzések
A képzések dokumentálásával kapcsolatos követelményeinknek eleget tettünk, melyet az év során e
témában az 53/2018. számú BM OKF intézkedés alapján végrehajtott ellenőrzések is igazoltak.
Az éves és havi, valamint ciklusos kiképzési tervek elkészítése, jóváhagyása megtörtént. Az állomány
a képzési rendszer követelményeit megértette és azt folyamatosan végrehajtja, mely rendszeresen
ellenőrzésre is kerül. A féléves és éves oktatási szakaszok végén az ILIAS e-learning felületen a vizsga
követelménynek valamennyi készenléti jellegű szolgálatot ellátó eleget tett, melynek eredményeként
az első félévben a tűzoltás vezetők 89,2%--os, míg a beosztottak, gépjárművezetők és különleges
szerkezelők 88,2%-os, a második félévben a tűzáltásvezetők 91,2%-os a beosztottak, gépjárművezetők
és különleges szerkezelők 92,4%-os eredményt értek el. Az egyéb napi feladatok ellátása a Szolgálati

Szentesi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

2019. évi Beszámoló a Szentesi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
munkájáról

és Napirendben leírtak szerint történik. Felügyeleti hatáskörünkben a Hungerit és a Legrand Zrt-k
létesítményi tűzoltóságainak éves képzési tervét megvizsgáltuk, azt jóváhagytuk és a képzések
végrehajtásában rendszeresen közreműködtünk. Az év során BM Katasztrófavédelmi Oktatási
Központban 1 fő szerezte meg a tűzoltó technikai alapképzettséget, illetve 4 főt készítettünk fel a Járási
Önkéntes Mentőszervezet tagjai közül a részükre átadott technikai eszközök kezelésére, akik ezt
követően sikeres vizsgát tettek. A Derekegyházi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél 2019.
október 19-e és november 23-a között megtartott 40 órás tűzoltó alaptanfolyamon a 10 helyi, mellett 1
mártélyi és 2 mindszenti önkéntes tűzoltó is kiképzést kapott, melyet november 26-án sikeres vizsgával
zártak.
A HSZC Zsoldos Ferenc Szakgimnáziuma és Szakiskolájában folyó rendészeti képzés
katasztrófavédelmi szakmai témájú képzéséhez 1 fő óraadó kollégát, míg a nyári szünet alatt kötelező
szakmai gyakorlathoz laktanyánkban helyszínt és oktatót biztosítottunk.
V. Tűzvédelem, tűzmegelőzés
V/1. A Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzmegelőzési tevékenysége, tűzvédelmi
célellenőrzések, tűzcsapok ellenőrzése.
A nemzeti vagyonban bekövetkező tűzkárok leghatékonyabban a szükséges és elégséges színvonalú,
tűzmegelőzési tevékenység alkalmazásával csökkenthetők. A tűzmegelőzés 2012-ig elsősorban a
hatósági, szakhatósági eljárásokon, hatósági ellenőrzéseken keresztül fejtette ki hatását, ezen
tevékenységek eredményessége, siker orientáltsága, valamint az eljárások szakirányítása mindig is
fontos szempont volt, de az egységes katasztrófavédelmi szervezeten belül vált igazán hatásossá.
Ennek kapcsán jogosan merült fel az igény olyan, elsősorban kommunikációs és szemléltető
eszközökkel megvalósítható tevékenység iránt, ahol a tűzmegelőzés fontosságát megértetjük a
lakossággal, szervezetekkel és gazdasági szereplőkkel, ahol nem várunk el és nem követelünk meg
semmit, de a megcélzott rétegek mégis, jól felfogott érdekeik mentén önként javítanak helyzetükön a
biztonság javára. Ezen indokok miatt került megalakításra 2012. december 12-én a BM OKF, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium összefogásával az Országos
Tűzmegelőzési Bizottság (OTB). Az OTB megyei szervezetei útján igyekszik elérni kitűzött legfőbb
céljait.
A lakosság tájékoztatására a halálos tűzesetek számának csökkentése érdekében, a társasházak
tűzvédelmi szabályaival kapcsolatban, valamint a téli közlekedés és a fűtési szabályok betartására való
felkészülés érdekében a Szentesi HTP az önkormányzatok útján lakossági tájékoztató anyagokat tett
közre. A halálos tűzesetek számának csökkentése érdekében a HTP szóróanyagokat és plakátokat
kapott, melyeket dokumentálva átadott a Magyar Vöröskereszt területi szervezetének, valamint a Coop
boltok, önkormányzatok és a Tanyagondnoki szervezet képviselőinek további terjesztésre. A Szentesi
HTP állományából a parancsnok, parancsnok helyettes és a katasztrófavédelmi megbízott a Magyar
Vöröskereszt és Katolikus Karitász által megadott címeken összesen 13 db füstérzékelő berendezést
osztott ki és szerelt fel az érintett lakosságnál.
Kistérségünk területén öt általános iskolás, felső tagozatos osztályban és egy idősek Klubjában
tartottunk előadást a témában, összesen 112 fő részére. Promóciós háttéranyagként plakátokat,
szóróanyagokat osztottunk ki, valamint a témával kapcsolatos videó anyagokat vetíttettünk le.
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VI. Együttműködés a működési területen lévő önkéntes tűzoltóságokkal azok értékelése.
A hazai önkéntes mozgalom legnagyobb múlttal, hagyományokkal és nem utolsó sorban
szakértelemmel és felkészültséggel rendelkező szervezetei az önkéntes tűzoltók. A Szentesi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság ahogy korábban úgy most is kiemelten figyelemmel kíséri az illetékességi
területén lévő öt önkéntes tűzoltó egyesület munkáját és lehetőségei szerint segíti tevékenységüket.
Ezen szervezetek nagy szerepet töltenek be nem csak a tűzvédelem területén, hanem aktívan részt
vesznek a településük mindennapi társadalmi életében is. A tűzoltási és műszaki mentési
tevékenységük mellett valamennyi alapító és meghatározó tagja a Szentes Járási Önkéntes
Mentőcsoportnak is. A 2019-es évben végzett munkájukról-csakúgy, mint a korábbi években kifejtett
tevékenységükről - csak az elismerés hangján lehet szólni.
Az év során Szent Sebestyén ÖTE 5 esetben vonult tűzesethez, 7 esetben (ebből 2 esetben Eperjesen)
műszaki mentéshez. Szegvár ÖTE 5 műszaki mentésnél (Hódmezővásárhely területén), míg
Nagymágocs ÖTE 1 esetben tűzesetnél tevékenykedett. A fentieken felül Szent Sebestyén ÖTE a
június 19-én Szentes városát sújtó vihar felszámolásában 2 esetben végzett műszaki mentést, a június
29-e és július 1-e között a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei viharkárok felszámolása során 8 esetben,
míg a szeptember 9-12-ig tartó időszakban a Hódmezővásárhelyt és főként Szegedet sújtó viharkárok
felszámolásában 7 alkalommal vettek részt kárelhárításban. Ezen önkéntes tűzoltó egyesületek döntő
többsége jelentős ifjúságfelkészítési tevékenységet is végez, mely leginkább oktatások, képzések
versenyekre történő felkészítések és kirándulások szervezésében nyilvánul meg. Ezek
eredményeképpen a fábiánsebestyéni Szent Sebestyén Önkéntes Tűzoltó Egyesület ifjúsági csapatai a
Csongrád megyei fordulót megnyerve képviselhették megyénket az országos versenyen, ahol az
általános iskolások 3. helyezést, a középiskolások pedig 8. helyezést értek el.
Az Országos Tűzoltó Szövetség és a BM OKF által az önkéntes tűzoltó egyesületek részére kiírt
pályázaton Szegvár ÖTE 1 158 668 Ft, Szent Sebestyén ÖTE 1 250 000 Ft, míg Nagymágocs ÖTE
1.213000 Ft, a Derekegyházi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1 174 756 Ft, a Szentesi
Tűzoltók Hagyományőrző Egyesülete pedig 250 000 Ft összegű támogatást nyertek el, melyeket
elsősorban szertár felújításra, illetve a működésre fordítottak, valamint szakfelszereléseket biztosított
belőle számukra a pályáztató szerv. Ezen felül a BM OKF által az Önkéntes Járási Mentőszervezetek
részére kiírt pályázaton Nagymágocs ÖTE 242 435 Ft értékben vágás-biztos védőruhát és 1 db motoros
láncfűrészt vehetett át. Így összességében az illetékességi területen működő önkéntes tűzoltó
egyesületek a 2019. év során kiírt pályázatokon 4.130191 Ft értékben szereztek be működésükhöz
állami támogatást, mely 424.448 Ft-tal haladja meg az előző év hasonló időszakát.
A fentieken kívül több ÖTE is rendszeresen pályázik a Nemzeti Együttműködési Alapnál az
alapszabályukba foglalt különböző célkitűzéseik megvalósítására.

VII. Polgári védelmi feladatok ellátása
VII/1. A végrehajtott lakosságvédelmi ellenőrzések
Lakosság védelmi jellegű ellenőrzések keretében járási szinten ellenőrzést a belterületi csapadékvíz
elvezető rendszereknél 8 alkalommal, a települések kezelésében lévő ár-belvízi rendszerek őszi
felülvizsgálatát 8 alkalommal, a Járási Mentőcsoportban lebiztosított technikai eszközök rendelkezésre
állását 1 alkalommal, gépszemlét 1 alkalommal, a lefagyással vagy hóátfúvással veszélyeztetett
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útszakaszok figyelmeztető táblával és Netlon hálóval, hóráccsal való ellátását 12 alkalommal hajtottuk
végre. Hiányosságot egyik esetben sem tapasztaltunk. Az ATIVIZIG által szervezett ár-belvízi
bejárások keretén belül 36 helyszínen vettünk részt. A téli rezsicsökkentés végrehajtására a Szentesi
KvK Ütemtervében foglaltak alapján a katasztrófavédelmi megbízott a polgári védelmi felügyelővel
46 esetben helyszíni vizsgálatokon vettek részt.
2019. évben összesen 112 db ellenőrzést végezett el Szentes járás területén a parancsnok- helyettes,
és a katasztrófavédelmi megbízott.
VII/2. Köteles polgári védelmi szervezetek felkészítési adatai, végrehajtott alap és
szakkiképzések
A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011.(XII.29.) BM rendelet 47§ alapján a
polgári védelmi szervezet tagjainak kiképzése elméleti és gyakorlati formában történik. A polgári
védelmi elméleti kiképzés típusai és időtartama a következő: alapképzés, amely 6 óra, míg a
szakkiképzés 8 óra időtartamú. A nevezett jogszabály 50§. alapján az I –es és II-es katasztrófavédelmi
kategóriába sorolt településen létrehozott polgári védelmi szervezetbe beosztott személyek számára
háromévente, III-as katasztrófavédelmi kategóriába sorolt településen létrehozott polgári védelmi
szervezetbe öt évente kell szakkiképzést tartani. A fentiekben meghatározottakat figyelembe véve
köteles polgári védelmi szervezetek felkészítésére 2019. évben nem került tervezésre.
VII/3. Köteles polgári védelmi szervezetek létszám adatai:
A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet alapján
Szentesen 300 fős, Szegvár, Derekegyház, településeken 50-50 fős, Fábiánsebestyén, Nagymágocs
településeken 25 fős, míg Eperjes, Árpádhalom, Nagytőke településeken 10-10 fős köteles polgári
védelmi szervezet került megalakításra. A polgári védelmi szervezetek alkalmazásához szükséges
okmányrendszerek rendelkezésre állnak. Február hónapban megkerestük a hivatalokat, hogy a polgári
védelmi szervezetbe beosztott tagok, technikai eszközök határozatait vizsgálják felül. A visszaérkezett
adatok alapján járási szinten a megalakított létszám 480 fő, melyből a feltöltött személyek száma – a
fluktuáció miatt- 453 fő. Mindez 94 %-os feltöltöttséget eredményez.
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Kimutatás a Köteles polgári védelmi szervezetek létszámáról
Fsz

Település

Előírt létszám
(fő)

Feltöltött
létszám (fő)

Százalékos
arány (%)

1.

Szentes

300

288

96

2.

Szegvár

50

42

84

3.

Derekegyház

50

44

88

4.

Nagymágocs

25

24

96

5.

Fábiánsebestyén

25

25

100

6.

Eperjes

10

10

100

7.

Árpádhalom

10

10

100

8.

Nagytőke

10

10

100

480

453

94

Mindösszesen

VII/4. Önkéntes mentőszervezetek létszámadatai, beavatkozásaik
A katasztrófavédelmi törvény, illetve annak végrehajtási rendeletei lehetőséget biztosítanak az
állampolgároknak arra, hogy polgári védelmi szolgálatra önkéntesen jelentkezzenek. Ezen
jelentkezőket települési vagy járási önkéntes mentőcsoportokba szervezzük, majd a nemzeti minősítési
rendszer alapján egy gyakorlat során minősítésre kerülnek. A 2013. évben megalakult 36 fős Szentesi
Járási Mentőcsoport újra minősítése 2018. szeptember 29-n megtörtént. Járási szinten a települési
önkéntes mentőcsoportok 2015. évben alakultak meg Szentes városban 16 fővel, míg Szegvár és
Derekegyház településeken 6-6 fővel. A Mentőcsoportok feladatai között szerepel a közreműködés a
vizek kártételei elleni védekezésben, a rendkívüli időjárásból adódó feladatok ellátásában, továbbá a
járás területén bekövetkezett káresemények felszámolásában. 2019. évben beavatkozásukra nem került
sor.

VII/5. Tájékoztató a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségről, lebiztosított eszközökről
és szolgáltatásokról
Ha a katasztrófavédelem érdeke más módon nem vagy nem megfelelő időben, illetve csak aránytalanul
nagy ráfordítással elégíthető ki, szolgáltatás igénybevételével kell biztosítani a polgári védelmi
feladatok ellátását, különösen veszélyhelyzetben a védekezéshez szükséges feltételek megteremtését.
Ezen feladatok teljesítése érdekében, már a felkészülés időszakában elrendelhető az igénybevételre
kijelölt ingatlanok, továbbá ingó dolgok és ezek adataiban történt változok bejelentése, valamint a
bejelentések valódiságának, a szolgáltatások teljesíthetőségének helyszíni ellenőrzése, az ellenőrzés
során feltárt hiányosságok megszüntetése. A veszélyelhárítási terv végrehajthatóságának biztosítása
érdekében a gazdasági-anyagi szolgáltatási kötelezettség alá vont vagyonelemet - a hivatásos
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katasztrófavédelmi szerv helyi szerve vezetőjének javaslata alapján - az ingatlan fekvése, a
szolgáltatásra kötelezett székhelye (telephelye, fióktelepe, illetve lakóhelye) szerint illetékes
polgármester hatósági határozattal jelöli ki. Szentes járásban 37 db befogadó hely és 48 db technikai
eszköz került hatósági határozattal lebiztosításra.

VII/6. Közbiztonsági referens katasztrófavédelmi feladatokba történő bevonása.
A közbiztonsági referensi rendszer a megújult egységes katasztrófavédelem olyan új eleme, amely a
helyi szintű katasztrófavédelmi feladatok ellátásában kap kiemelkedő szerepet. A közbiztonsági
referens a polgármester katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, védekezési, a helyreállítás
szakmai feladataiban, valamint a rendvédelmi és honvédelmi feladataiban működik közre.
A referenst a polgármester jelölte ki a katasztrófavédelmi szempontból egyes és kettes osztályba sorolt
településeken. Kiválasztásakor fontos szempont volt a helyismeret, a személyes kompetenciák közül
pedig a szervezési, koordinációs és együttműködési képesség.
A közbiztonsági referensek 2019. év főbb feladatai között szerepeltek a tervrendszerek felülvizsgálata,
valamint településeken végrehajtott hatósági helyszíni ellenőrzéseken való részvétel. A Szentesi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség által szervezett negyed éves értekezleteken a referensek részt vettek,
és a szakirányításnak megfelelően a kapott feladatokat határidőre mindig elvégezték. Értékelésük
február hónapban elkészült, szakirányításukat a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság katasztrófavédelmi
megbízottja gyakorolja.
A szentesi járás települései közül Szentesen és Derekegyházán két – két fő közbiztonsági referens, míg
Nagymágocson és Szegvár településen jelenleg egy-egy fő lett kijelölve a feladat végrehajtására.

VII/7. A településen kijelölt befogadó helyek
A lakosság védelme szempontjából alapvető módszernek tekintjük, amikor a lakosság veszélyeztetett
területről történő kimenekítése, illetve kitelepítése, valamint befogadó helyen történő átmeneti jellegű
elhelyezése történik.
A befogadó hellyel szemben 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet az alábbi követelményeket támasztja:
- megfelelő távolságra helyezkedik el a veszélyeztetett területtől
- ivóvíz-, élelem- és orvosi ellátás biztosítható
- alapvető higiéniai feltételek rendelkezésre állnak
- az élelmezés és a hulladék megfelelő kezelésére szolgáló feltételek biztosítottak
- a tartózkodásra és szállásra szolgáló, megfelelő méretű helyiségekkel rendelkeznek (személyenként
legalább 3,5 m2)
- az alapvető kulturális igények (vallási, közösségi) kielégítése biztosított a településen
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Szentes járás területén összesen 37 befogadó helyen 4178 fő befogadására alkalmas létesítményt
tartunk nyilván az alábbi megbontásban:
Szentes
16 db befogadóhely

3700 fő befogadására alkalmas.

Szegvár
3 db befogadóhely

369 fő befogadására alkalmas.

Fábiánsebestyén
3 db befogadóhely

143 fő befogadására alkalmas.

Derekegyháza
5 db befogadóhely

261 fő befogadására alkalmas.

Eperjes
1 db befogadóhely

28 fő befogadására alkalmas.

Nagymágocs
6 db befogadóhely

262 fő befogadására alkalmas.

Árpádhalom
2 db befogadóhely

110 fő befogadására alkalmas.

Nagytőke
1 db befogadóhely

34 fő befogadására alkalmas.

VII/8. A kockázatazonosítási eljárás tapasztalatai, a települések katasztrófavédelmi osztályba
sorolása;
A polgármesterekkel közösen végrehajtottuk a Szentesi Járáshoz tartozó települések
katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálatát, melynél változtatás továbbra sem volt
indokolt. Szentes város (a HUNGERIT Zrt. Súlyos Káresemény Elhárítási Tervében meghatározott
veszélyeztető anyag miatt.) I-es, Szegvár, Derekegyház (ár-belvíz miatt) II-es, míg Fábiánsebestyén,
Nagymágocs, Eperjes, Árpádhalom és Nagytőke települések III. katasztrófavédelmi osztályba
sorolásúak maradtak.

VII/9. Tervezési feladatok végrehajtásának tapasztalatai
Lakosságvédelmi tervezéssel kapcsolatban az emberi élet, a lakosság alapvető ellátásának biztosítása,
a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, a kritikus infrastruktúrák védelme és a katasztrófa
következményeinek csökkentése érdekében - 234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet VI. fejezete alapján-
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a települések rendelkeznek veszély elhárítási, ki-befogadási tervekkel. A katasztrófavédelmi megbízott
intézkedett a referensek útján a tervek pontosításának elvégzésére.

VII/10. Lakosságtájékoztatás, közintézményekkel való kapcsolattartás, közösségi
szolgálatteljesítés;
Katasztrófavédelmi felkészítések a módosított 62/2011 (XII.29) BM rendelet, valamint a belső
szabályozók alapján történnek.
Az aktív lakosságtájékoztatási módszerek körében a helyi sajtóban, újságokban, kábeltelevízióban, az
önkormányzatokon keresztül tájékoztató jellegű közleményeket tettünk közre. Felkérés alapján részt
vettünk falunapokon, iskolák, óvodák, városi, valamint a társszervek által szervezett rendezvényeken.
Továbbra is lehetőséget biztosítunk mind külső helyszíneken, mind a laktanyánk bemutatására annak
érdekében, hogy a látogatók betekintést nyerjenek a tűzoltóság munkájába, technikai eszközeinek
megismerésére. 2019. évben a fentiek alapján 923 fő óvodással, 1315 fő általános, 109 fő középiskolás
tanulóval, valamint 1133 fő felnőttel (összesen 3480 fő) kerültünk kapcsolatba.
Az érettségi vizsgák feltételéül szolgáló közösségi szolgálat továbbra is teljesíthető a Szentesi HTP-n.
A tanévre vonatkozóan öt középiskolával van együttműködési megállapodásunk. A diákok minden
héten, szerdai napokon 2 órában vannak foglalkoztatva. 2019. évben összesen 21 fő jelent meg.
A HSZC Zsoldos Ferenc Szakgimnáziuma és Szakiskolájában folyó rendészeti képzés
katasztrófavédelmi szakmai témájú képzéséhez 1 fő óraadó kollégát, míg a nyári szünet alatt kötelező
szakmai gyakorlathoz laktanyánkban helyszínt és oktatót biztosítottunk.
VII/11. Felkészüléssel (téli, árvízi) kapcsolatos feladatok végrehajtása
A Szentesi Járás Helyi Védelmi Bizottság megtartotta a tavaszi és őszi rendes üléseit. Az ülések
kezdeményezésére fokozott figyelmet fordítottunk, s a meghívókban szerepeltetett napirendi
pontoknak megfelelő előterjesztéseinket határidőre minden alkalommal elkészítettük. Beszámolókban
részletesen ismertetésre kerültek a rendkívüli téli időjárási viszonyokra történő felkészülés, az aktuális
ár-és belvízvédelmi, illetve a vegetációs területeken kialakult tűzesetek, valamint a veszélyes anyagok
szállításával kapcsolatos helyzet. Rendkívüli ülés elrendelésére, megtartására nem került sor. A
védelmi igazgatás részét képező Szentesi Járás Helyi Védelmi Bizottság Katasztrófavédelmi
Munkacsoportjának (KMCS) éves értekezlete 2019. november 28-án került megtartásra. Az értekezlet
fő célja az egyes szervezetek téli időjárásra való felkészülésének helyzetének ismertetése, az
együttműködés fontossága, valamint az adatok egyeztetése volt.
2019. évben is nagy hangsúlyt kapott a vezetői törzs tagjainak gyakoroltatása, melynek kapcsán részt
vettünk a BM OKF által szervezett kommunikációs gyakorlaton (április. 17.), az országos árvízvédelmi
gyakorlaton (április.25.), valamint az országos rendkívüli téli (november.14.) időjárás kezelési
gyakorlaton.
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2019. december 13-án a Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség megtartotta a parancsnoki törzs
részére az értesítési és készenlétbe helyezési gyakorlatát, melynek része volt a Marathon Terra 3
rendszer készség szintű használata is.
VII/12. Lakosságvédelmi intézkedések bevezetését igénylő eseménykezelések
A Szentesi járás illetékességi területén kiemelt veszélyhelyzet-kezelési feladat végrehajtására nem
került sor, a köteles- és önkéntes polgári védelmi szervezetek mozgósítására, igénybevételükre nem
volt szükség.
A június közepén és szeptember elején lehullott rendkívüli nagy mennyiségű csapadék kapcsán a járás
polgármesterei belvízvédelmi készenléti fokozatot nem rendeltek el.
Lakosságvédelmi intézkedésre egy esetben került sor. Árpádhalom településen 2019. november 28-án
a késő délutáni órákban kigyulladt egy tanyaépület, melynek tulajdonosa a CsM-i Gesztenyeliget
Otthon Nagymágocsi Kastélyotthonába került elhelyezésre.
A vizsgált időszakban nem történt olyan káresemény, amely a lakosság részéről egyéni vagy kollektív
védelmi módszerek alkalmazását igényelte volna.

VII/13. Bel- és kültéri vízelvezetők ellenőrzése.
A belterületi csapadékvíz elvezető rendszereket 8 alkalommal (Szegvár, Derekegyház, Nagymágocs)
ellenőriztük. Az elmúlt időszak ellenőrzéseinek általános tapasztalata, hogy több helyen a
feliszapolódás miatt mélyítési, újraszintezési munkálatok indokoltak, de összességben megállapítható
volt, hogy a csapadékvíz-elvezető árkok átlagos mennyiségű csapadék elvezetésére alkalmasak.
A települések kezelésében lévő ár-belvízi rendszerek őszi felülvizsgálatán 8 alkalommal vettünk részt.
A vízkár-elhárítási tervekkel kapcsolatban - az önkormányzatokkal és az ATIVIZIG
szakaszmérnökével egyeztetve - az előző évhez képest változás nem történt. Jóváhagyott tervvel
jelenleg Szentes város rendelkezik.

VII/14. Tájékoztató a vis maior igények benyújtásának indokoltságáról és benyújtott
igényekről
A vis maior támogatás célja az egyes természeti károkból adódó, indokolt és szükséges védekezéssel

összefüggő kiadások részbeni vagy teljes megtérítése, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő
épületben, építményben, partfalban vagy a helyi önkormányzat vagyonkezelésében és az állam
tulajdonában lévő, kötelező feladatellátást szolgáló épületben a vis maior események okozta károk
helyreállításának és a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéssel összefüggő kiadások részbeni
támogatása.
Az önkormányzatok vezetőit, illetve az ár- és belvízi védekezés helyi koordinálására kijelölt személyek
(közbiztonsági referensek) felkészítését – a védekezés feladataira, a belvízvédelmi fokozatok
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elrendelésének folyamatára, valamint a vis maior igénylés szabályaira a negyedéves közbiztonsági
referensi értekezleteken, valamint a HVB tavaszi rendes ülésén tájékoztattuk.

VIII. Gyakorlatok
VIII/1. Helyismeretei foglalkozások és szituációs begyakorló gyakorlatok, súlyos káreseményelhárítási terv gyakorlatok;
A képzési ütemtervben rögzített gyakorlatokat elvégeztük, melynek során 6 ellenőrző gyakorlatot, 15
szituációs begyakorló gyakorlatot, és 36 helyismereti foglalkozást hajtottunk végre. Így az év végére
teljesítettük a képzési tervben rögzítetteket. A járás önkéntes tűzoltó egyesületekkel rendelkező
településein, valamint a létesítményi tűzoltósággal rendelkező vállalkozások területén tartott
gyakorlatok során a helyi tűzoltóságokat bevontuk a feladatok végrehajtásába.
2019. évben végrehajtott helyismereti foglalkozások (4. sz. táblázat)
Hónap, nap

Helyismereti foglalkozás címe, helye

2019. január 8,9,10.

Szentes, Kolozsvári utca 2 (MÁV vasútállomás)

2019. február 19,20,21.

Szentes, Tóth József utca 10-14. (Ifjúsági Ház)

2019. március 5,6,7.

Szentes, Örvény sor 1. (Open Hotel)

2019. április 9,10,11.

Szentes, Bocskai utca 8. (Középmagas épületek)

2019. május 7,8,9.

Szentes, Ipartelepi út 22. (Szentes Depo Logisztikai Kft.)

2019. június 11,12,13.

Szentes, Magyartés utca 2/a (ATIVIZIG Gátőrházak)

2019. július 2,3,4.

Szentes, Bese László utca 10. (Marosinveszt Kft.)

2019. augusztus 6,7,8.

Szentes, Szarvasi út 3. (Délalföldi Kertészek
Szövetkezete)

2019. szeptember 3,4,5.

Szentes, Sima Ferenc utca 44. (Dr. Bugyi István Kórház,
Szakrendelő)

2019. október 1,2,3.

Szentes, Ady Endre utca 8. (Boros Sámuel
Szakgimnázium)
Szentes, Attila utca 6. (HUNGERIT Zrt. Panír II-III-as
üzem)

2019. november 5,6,7.
2019. december 3,4,5.

Szentes, Alsórét - 258 (TESCO Áruház)
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2019. évben végrehajtott szituációs begyakorló gyakorlatok (5. sz. táblázat)
Hónap, nap

Szituációs gyakorlatok címe, helye

2019. február 19,20,21.

Szentes, Tóth József utca 10-14. (Ifjúsági Ház)

2019. április 9,10,11.

Szentes, Bocskai utca 8. (Középmagas épületek)

2019. szeptember 3,4,5.

Szentes, Sima Ferenc utca 44. (Dr. Bugyi István Kórház
SZTK)

2019. október 15,16,17.

Szentes, Téglagyári út 6. (volt Téglagyár)

2019. november 5,6,7.

Szentes, Attila utca 6. (HUNGERIT Zrt. Panír II-III-as
üzem)

2019. évben végrehajtott ellenőrzőgyakorlatok (6. sz. táblázat)
Hónap, nap

Ellenőrző gyakorlatok címe, helye

2019. június 11.
2019. június 12.
2019. június 13.
2019. november 12.

Szentes, Tóth József utca 10-14. (Ifjúsági Ház)
Szentes, Köztársaság utca 11-13. (Középmagas épület)
Szentes, Tóth József utca 10-14. (Ifjúsági Ház)
Szentes, Attila utca 6. (HUNGERIT Zrt. Panír II-III-as
üzem)
Szentes, Sima Ferenc utca 44. (Dr. Bugyi István
Kórház)
Szentes, Attila utca 6. (HUNGERIT Zrt. Panír II-III-as)
üzem)

2019. november 13.
2019. november 14.

Szentes város veszély-elhárítási tervének mellékleteként szereplő külső védelmi tervében (Hungerit
Zrt.) foglaltak részleges gyakorlására a társszervek bevonásával 2019. október 30-n került sor, melybe
a vállalkozás létesítményi tűzoltósága is aktívan be lett vonva. A gyakorlat végrehajtása megfeleltre
lett értékelve.
IX. Ügyeleti tevékenység
IX./1. Segélyhívások fogadása; riasztások, értesítési feladatok végrehajtása
Az „egységes európai segélyhívó számra (112) alapozott Egységes Segélyhívó Rendszerhez (ESR)
kapcsolódó feladatokról” szóló 1312/2011. (IX. 12.) Kormány határozat 2014. január 1-i bevezetéstől
kezdve a hazai segélyhívások fogadása - az Európai Uniós normának megfelelően - az úgynevezett
Hívásfogadó Központokban (Miskolc, Szombathely) történik, melyek a segítségkérés tartalmától
függően a megyei –mentőszolgálat, katasztrófavédelem, rendőrség- tevékenységirányító központjain
keresztül riasztják a legközelebbi beavatkozó egységeket. A készenléti jellegű szolgálatot ellátó
tűzoltói állomány a nap bármely szakában köteles a riasztástól számított 2 percen belül megkezdeni a
vonulást. Ez mellett az önkéntes tűzoltó egyesületekkel rendelkező településeken tevékenykedő kijelölt
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önkéntes tűzoltók is a riasztás kiadásának pillanatában SMS-ben megkapják a riasztást. Nagyobb
kiterjedésű vagy bonyolultabb káresemények során a Tevékenységirányító Központ, vagy a tűzoltás
vezetője más hivatásos tűzoltóegységek riasztásáról is dönthet. A Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság az úgynevezett PAJZS rendszeren, vagy a rendszeresített telefonvonalon, illetve az
Egységes Digitális Rádiórendszeren (EDR) keresztül, esetlegesen személyesen történt káresetek
fogadására a nap 24 órájában egy ügyeleti szolgálatot ellátó tűzoltót biztosít. Az ügyeletesnek az
említetteken kívül kötelessége a katasztrófavédelem hatáskörébe tartozó ügyekben segítséget nyújtani,
illetve a megfelelő információkkal ellátni az állampolgárokat, valamint – munkaidőn túl- a rendkívüli
eseményekkel kapcsolatosan az erre vonatkozó szabályzók figyelembevételével értesíteni az ügyeletes
parancsnokot, aki amennyiben szükséges intézkedést kezdeményez, illetve a helyszínre vonul.

X. Társszervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékelése
A katasztrófavédelemmel együttműködő szervezetekkel, rendészeti szervekkel a Magyar Honvédség
37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezredével és az illetékességi területen lévő önkormányzatokkal,
valamint a Járási Hivatal szervezeti egységeivel a kapcsolattartás napi szintű és jónak tekinthető. A
parancsnok 2019. évben az illetékességi területen lévő nyolc település képviselő testületének beszámolt
- az 1996. évi XXXI. törvény 30. §. (5) pontja alapján- a települések tűzvédelmi helyzetéről, a
tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. A parancsnok
rendszeresen részt vett a Szentesi Önkormányzat testületi ülésein, rendezvényein, valamint az
illetékességi területen lévő önkéntes tűzoltó egyesületek, és a Szentesi Polgárőr Egyesület éves
közgyűlésein, rendezvényein is.
XI. A Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működésének tárgyi feltételei
Készenléti szereink, védőeszközeink, szakfelszereléseink műszaki felülvizsgálatait, időszakos,
ellenőrzéseit, karbantartásait rendben elvégeztük, így elmondható, hogy azok műszaki állapota
kifogástalan.
A 2017. szeptember 21-én átvett új típusú Rába 16 Aquadux-X4000 tűzoltó gépjárműfecskendővel
kapcsolatosan eddig jelentős meghibásodás nem merült fel.
Az év során épületeinkben, eszközeinkben, felszerelésünkben nagyobb kár nem keletkezett. A 2019es évben a laktanya épületében tovább folytatódott a szolgálati helyiségekbe és a közösségi terekbe a
légkondicionálók telepítése, melyek nagymértékben növelték az állomány komfortérzetét. A Szentesi
Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel közös épületben elhelyezésre került Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon az irodai feltételek, - ha szűkösen is - de biztosítottak.
Rendszeres karbantartással nagy gondot fordítottunk az épületek és technikai eszközök
állagmegóvására. A közmunkaprogramban résztvevő karbantartó 2019-ben már nem állt
rendelkezésünkre, így ezen feladatok nagy részét az állomány végezte el. Ennek keretében elvégeztük
a szolgálatparancsnoki iroda, a kisterem és a kondicionáló terem burkolatának felújítását, cseréjét, és
a falak festését, valamint az udvarom lévő füves labdarúgópálya újragyepesítését is. Ezen kívül
folytattuk a létesítmény külső nyílászáróinak felújító festését és befejeztük a mászóház fa burkolatának
cseréjét és annak és tartószerkezetének festését is. A BM OKF által biztosított pénzeszköz segítségével
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a tömlőszárító torony külső homlokzatának felújító vakolása és vízzáró részeinek burkolása –külső
vállalkozó bevonásával - szintén megtörtént.

XII. Sporttevékenység, szakmai versenyek, kapcsolattartás a lakossággal, hagyományőrzés
A korábbi hagyományoknak megfelelően ebben az évben is igen szép sikereket értek el tűzoltóink.
Április 30-án Hódmezővásárhelyen került megrendezésre Csongrád megye tűzoltó gépjárművezetői
részére megtartott tűzoltó gépjárművezető vetélkedő, mely a Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság két tűzoltójának győzelmével zárult. Így parancsnokságunk képviselhette Csongrád
megyét az ebben a versenyszámban megrendezett országos megmérettetésen. Szintén
parancsnokságunk képviselhette megyénket a Karcagon augusztus 26-29. között megtartott XII.
Országos Tűzoltó Szakmai és II. Országos Műszaki Mentő Vetélkedő döntőjében, ahol a harmadik
helyezést értük el.
Az OKSE rendezésében 2019. március 20-án újra a szentesi Dr. Rébeli Szabó József Városi
Sportuszodában került megrendezésre a katasztrófavédelem Országos Úszóversenye, melynek
rendezésében és végrehajtásában a tűzoltóság tagjai szervesen közreműködtek. Aktívan részt vettünk
a katasztrófavédelem által szervezett pontszerző sportversenyeken, melynek köszönhetően 2019-ben a
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az 1. helyezést szerezte meg.
A Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és a Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség is március
8-án a helyi „Hősök erdejében” „örökbefogadott” egy-egy újonnan ültetett tölgyfát, mely az I.
világháborúban elhunyt szentesi lakosok–köztük a csaknem húsz önkéntes tűzoltó- emlékének adózva
került átadásra.
A tűzoltó laktanyában és annak Tűzoltó Történeti Kiállításán a járás óvodái, alap, illetve középfokú
iskolái részére folyamatosan, - valamint a június 22-én hagyományosan megtartott „Múzeumok
éjszakája” rendezvény egy helyszíneként - biztosítottuk a látogatás lehetőségét, melyekkel az év során
452 óvodás, 752 általános iskolás és 97 középiskolás fiatal és 152 felnőtt élt.
Május 25-én „nyitott szertárkapuk” néven újra Gyermeknapot, tartottunk a laktanyánkban. Részt
vettünk az április 26-i 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred által szervezett „Műszakiak napján”.
Bemutatót tartottunk a Szentesi Kalandparkban megrendezett gyereknapon, több falunapon, valamint
a július 20-án megrendezett Csongrád Megyei Polgárőr napon is, melyeken a gyermekek, tanulók
mellett a lakosság is megismerhette a tűzoltók munkáját, és játékos úton tűzmegelőzési ismeretekre is
szert tehetett. A szentesi középiskolák bevonásával október hónapban immár tizenegyedik
alakalommal- megrendezésre kerülő „Harc a kincsért” versenysorozat egyik állomásának is
hagyományosan a tűzoltóság létesítménye adott otthont. A Magyar Vöröskereszt segítségével az év
során egy alkalommal szerveztünk dolgozóink, illetve az önkéntes és létesítményi tűzoltók részére
véradó napot.

Szentesi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

2019. évi Beszámoló a Szentesi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
munkájáról
XIII. Összegzés, a következő év feladatai

Összességében kijelenthető, hogy a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság teljesítette a 2019. évre
vállalt célkitűzéseit. Hatékonyan támogatta az illetékességi területen működő önkormányzatok védelmi
igazgatási feladatait, és megfelelően biztosította a működési terület lakosságának élet és
vagyonbiztonságát. Természetesen ezen feladatok végrehajtásában nélkülözhetetlen volt a Szentesi
járásban lévő és működő önkormányzatok, közintézmények, társszervek, gazdálkodó szervezetek és
önkéntes közreműködők segítsége, melyet ezúton szeretnénk megköszönni.
2020. évi célkitűzéseink egyikeként kiemelt célként tekintünk továbbra is az illetékességi területünkön
katasztrófavédelmi szempontból kiemelt kockázati helyszínek azonosítására, azok felmérésére, és a
lakosság élet- és vagyonbiztonságának szavatolásához szükséges megelőzési, veszélyelhárítási
stratégia kialakítására. Ezen feladatok maradéktalan végrehajtásához szükséges a lakosság hiteles
tájékoztatása, a prevenciós és kárelhárítási feladatok ellátását biztosító magas szakmai képzettséggel
rendelkező állomány és a kor színvonalának megfelelő technikai felszereltség biztosítása is.
2020. évben is folytatnunk kell a működési területünkön lévő létesítményi tűzoltóságok, illetve
önkéntes tűzoltó egyesületek tagjainak kiképzését, felkészítését, a köteles polgári védelmi szervezetbe
beosztott állomány, valamint az önkéntes mentőszervezetek tagjainak képzését, gyakoroltatását.
A fentieket figyelembe véve bízom abban, hogy kitűzött céljainkat az előző évben megfogalmazott
feladatokhoz hasonlóan meg tudjuk valósítani, és a következő évben hasonló eredményekről
számolhatok be a tisztelt képviselő- testületnek.

Szentes, 2020. január 24.

Kálmán Rajmund tű. alezredes
parancsnok

Melléklet:
Terjedelem: 17 oldal (a kiadmányozás pótlap nélküli)
Kapják:
1. címzett – Szentesi KvK (Nova SZEÜSZ)
2. címzett - Irattár

