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I. BEVEZETÉS
A Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: MH HTP) elsődlegesen
a Mezőkovácsházai Járás 18 településén közel 881,51 km2-en és több mint 40 ezer ember
védelme érdekében végzi a hatályos szabályzók által a mentő- tűzvédelmi tevékenységét. A
működési terület továbbá kiterjed a Tótkomlósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság
(továbbiakban: ÖTP) 6 települését magába foglaló működési körzetére melyből 4 Csongrád
megyében helyezkedik el.
I.1. Kiemelt feladatok

2018. évre szakmai szempontból egyik legfontosabb feladat és célkitűzése közé tartozott az
állomány szakmai tudásának gyarapítása, a képzések színvonalának emelése, az „elearning”megfelelő szintű és mennyiségű használta gyakorlás céljából, a féléves és év végi
vizsga sikeres teljesítése érdekében. A feladat végrehajtását a megújult és vizuálisabbá tett
továbbképzés nagymértékben segítette a szolgálatparancsnokok számára is elérhető központi
szakmai adatbázis használata mellett.
Továbbá fontos és egyben idei évre is kiemelt feladatnak tekinthető a lakosságot
veszélyeztető hatások számának csökkentése. Ennek érdekében a lakosság tájékoztatása
különböző fórumok keretein belül az év folyamán többször is megtörtént az évszakokhoz
mérten legnagyobb számban felmerülő veszélyek figyelembevételével. Ilyen volt a szabadtéri
tűzesetek számának csökkentéséért folytatott kampány a nyári időszak idején vagy az ősz
folyamán a „Ne gyújtsa, gyűjtse!” projekt is.
I.2. Az elmúlt évi tevékenység általános jellemzése
A MH HTP működési területén elsődleges beavatkozóként hajtja végre vállalt feladatait. A
2018. évben 261 káreseményhez vonult a MH HTP. Ezen esetszámok az ÖTP esetszámai
nélkül értendők. Az összes káresetszámunk segítségnyújtással és az ÖTP-vel együtt 389.
A káresemények során 38 alkalommal nyújtottak segítséget az ÖTE-k a hivatásos
egységeknek. A működési területen bekövetkezett káreseményekkel kapcsolatosan 3 esetben
indult tűzvizsgálat.
Az elmúlt évekhez képest a vegetációs területeken keletkezett tűzesetek száma az évszakhoz
képest melegebb és szárazabb időjárás miatt növekedést mutatott az előző évek statisztikáihoz
képest. A nyári viharos időjárás következtében a műszaki mentéseken belül az elemi csapás,
viharkárok felszámolásának száma ugrásszerűen megnőtt. A szerek, szakfelszerelések
fejlesztésénél a jövőben ezt a tényezőt figyelembe kell venni véleményem szerint.
Az elmúlt évben is kiemelt figyelemmel kísértük a kéménytüzekkel és szén-monoxid
visszaáramlással kapcsolatos káreseményeket. 2018. évben kéménytűz 6, míg CO szivárgás 5
esetben történt.
2018. évben 3 esetben történt szándékosan megtévesztő jelzés. A 44/2015. számú BM OKF
Főigazgatói Intézkedésben foglaltak szerint a szándékosan megtévesztő jelzéssel kapcsolatos
adatszolgáltatási kötelezettségünket az OH KVK felé az előírt formai és tartalmi
követelmények szerint teljesítettük.
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II. A TŰZOLTÁSI ÉS MŰSZAKI MENTÉSI TEVÉKENYSÉG
II.1. Számok, statisztikai adatok tűzesetek-műszaki mentések-beavatkozást igénylő
események vonatkozásában

Káresetek eloszlása (Összesen: 261)
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Az elmúlt 7 év statisztikája az ÖTP esetszámai figyelmen kívül hagyásával:

Esetszámok eloszlása
400
350

2012. év

300

2013. év

250

2014. év

200

2015. év

150

2016. év

100

2017. év

50

2018. év

0
2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

II.2. A működési területen ellátott feladatok ÖTP-k, ÖTE-k tevékenysége
Az ÖTP működése kedvező mind költséghatékonysági, mind szakmai szempontokból. Az
esetek többségében a szakmailag jól felkészült önkormányzati és önkéntes tűzoltók
beavatkozása elegendő a helyszínen.

Káresetek eloszlása (Összesen: 75)
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Tűzeset: 19
Műszaki mentés: 45
Utólagos jelzés: 0

Téves jelzés: 6
Kiérkezés előtt felszámolt:5
Szándékosan megtév. jelz. 0

Önállóan végrehajtott kárfelszámolások száma: 75. A beavatkozások 89,2 %-ában elegendő
volt félrajos beavatkozás. Ezen felül további 9 alkalommal volt szükség hivatásos erők
igénybevételére.
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A MH HTP működési területén működő ÖTE-k vonulásai 2018-ban az alábbi diagram
szemlélteti.
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II.3. Káresetek lebontása települések szerint a HTP működési területén

Vonulási statisztika települések vonatkozásában, 2018
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II.4. A település tűzvédelmi helyzete
A település tűzvédelmi helyzete megfelelő, nyugodt évet tudhat maga mögött. Kiemelkedő
esemény nem volt. Mezőhegyesen 2018-as évben 33 db káreset történt. Az események
megoszlását az alábbi diagram szemlélteti:
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Az esetszámokat vizsgálva megállapítható, hogy a műszaki mentések száma emelkedést mutat
a tűzesetek számához képest az elmúlt évekhez viszonyítva. Ennek egyik oka lehet a globális
éghajlatváltozás következtében megnövekedett zivataros időszakok száma.
A tűzesetek vonatkozásában egy kiemelkedő eseményről számolhatok be, mely a Gluzek
Gyula ltp.-n történt. Ezen esemény során személyi sérülés nem történt, azonban az anyagi kár
jelentős.

8

Mezőhegyes esetszámait elmúlt évekre visszamenőleg az alábbi ábrán láthatjuk.
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A település tűzvédelme érdekében megtett egyik legfontosabb intézkedés a lakosság
tájékoztatása. 2018. évben is több alkalommal a média, az önkormányzat és a helyben
szokásos módon tájékoztatás, figyelemfelhívás és közérdekű bejelentések közzététele
megtörtént.
Ilyenek voltak a tűzgyújtás, a lakossági növényi hulladék égetésének szabályrendszeréről
adott tájékoztató, a rendkívüli időjárásra (hőség) és annak következményeire valamint a
lakosság ezzel kapcsolatos feladatai való felhívás, a betakarítási munkák előtti mezőgazdasági
gépek, szárítóüzemek ellenőrzése, szemléje és a lakosságot veszélyeztető hatások számának
csökkentése érdekében a szén-monoxid mérgezés és kéménytüzek megelőzésére való
figyelemfelhívások.
Az önkormányzattal a közös munkavégzés továbbra is kiemelkedően jónak mondható!

III. SZAKMAI FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGEK, ELLENŐRZÉSEK
A megfelelő minőségű munka, a feladatellátás és hatályos szabályzókhoz való megfelelés és
azok teljesítése érdekében elengedhetetlen része az ellenőrzések végzése. Az ellenőrzéseknél
a felügyeleti ellenőrzésre is nagy hangsúlyt fektettünk az önkéntesek fejlesztése, fejlődése
érdekében.
Az ellenőrzéseket a területi és központi feladatszabásoknak hajtottuk végre az ellenőrzési
szolgálat iránymutató jelentéseinek figyelembevételével. A feltárt hiányosságokat rendkívüli
oktatások során vagy önképzés keretein belül az állománnyal újra átvette melyek
megvalósításának ütemezettségére intézkedési terv készült.
A hiányosságokat havi lebontásban vizsgálva megállapítható, hogy hullámzó tendencia
mutatható ki a feltárt hiányosságok számában. Ennek megelőzésére számos oktatási módszert
próbáltunk ki mely véleményem szerint célravezető volt.
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2018. ellenőrzések
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AZ ÁLLOMÁNY KÉPZÉSE, KÉPZETTSÉGE

Az állomány képzése, fejlesztése elengedhetetlen pillére a mai modern Katasztrófavédelem
rendszerének. A tűzoltók oktatása úgynevezett Éves ciklikus továbbképzési terven keresztül
valósul meg. A ciklikus képzéseken kívül rendkívüli oktatásokon is színesítették és bővítették
az ismeretüket. A rendkívüli képzések keretein belül számos aktuális feladat került az
állomány számára megismertetésre.
Az állományból 3 fő Nemzeti Közszolgálati Egyetem folytat/folytatott tanulmányokat
levelező munkarendű állami ösztöndíjas formában.

V. TŰZVÉDELEM, TŰZMEGELŐZÉS
A részhatósági munkavégzést a MH HTP szorosan együttműködve végzi az OH KVK
hatósági osztályával.
Az elmúlt évben az ügyfelek részéről 13 esetben történt hatósági bizonyítvány kérelem
benyújtása biztosítónál történő kárrendezés céljából, ami további csökkenést jelent az elmúlt
évekhez képest.
Utólagos tűzesettel összefüggő helyszíni szemle 2 esetben történt lefolytatásra. Ezen esetek
mind lakóingatlanban keletkezett tűzesetek voltak.
Kiemelt feladatot jelentett a tűzoltásvezetői állomány részére az elsődleges hatósági
cselekménnyel összefüggő jegyzőkönyvek pontos felvétele és rögzítése az elektronikus
nyilvántartó rendszerben.
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Gyakorlatok és káreseményekkel összefüggésben 120 db tüzivízforrás ellenőrzést hajtottuk
végre.
Fontos szempont és feladat volt a helyismereti foglalkozásokon és a beavatkozások
alkalmával a hatósági szemlélet elmélyítése a vezetői állomány számára.
Az előző évekhez hasonlóan 2018-ban is nagy hangsúly került a prevenciós tevékenységre.
2018. márciusban az „ágyban dohányzás veszélyes” tematikájú plakát és a „lakástűz
megelőzhető” általános tűzmegelőzésről szóló szórólapok 15 település dohányboltjaiban
kerültek kihelyezésre, illetve a rendelkezésünkre bocsájtott további lakosságtájékoztatás
céljára felhasználható szóróanyagok 7 település intézményeiben kerültek kihelyezésre.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. közös kampánya a „NE GYÚJTSA, GYŰJTSE!” E
programban 11 alkalommal összesen 593 fő általános iskolai felső tagozatos diák vett részt.
A MH HTP és öt általános iskola (Magyarbánhegyes, Nagybánhegyes, Kunágota,
Mezőkovácsháza, Mezőhegyes) együttműködésével végrehajtásra kerültek a tűzriadó tervek
élethűszerű gyakoroltatása, amelyen 630 gyermek és 58 pedagógus vett részt.

VI. EGYÜTTMŰKÖDÉS A MŰKÖDÉSI TERÜLETEN LÉVŐ ÖTE-KEL, AZOK
ÉRTÉKELÉSE
Az ÖTE-k életében a 2018-as év egy újabb fordulópont volt. A megváltozott szabályzók miatt
átalakultak a besorolási kategóriák is. A szabályzóknak megfelelően az együttműködési
megállapodások átgondolásra kerültek és új megállapodások köttetek. Így a MH HTP 4 db
érvényes együttműködési megállapodással rendelkező ÖTE felett látja el a szakmai
felügyeletet. A 4 ÖTE közül 2 db I-es kategóriájú és 2 db II-es kategóriájú együttműködési
megállapodással rendelkező ÖTE lett.
A beavatkozó állomány és az ÖTE-k kárhelyszínen történő együttműködése az alábbiak
szerint alakult 2018-ben:
 Battonya ÖTE: (I. kategória): A vonulások számát tekintve a tevékenységük alábbiak
szerint alakult:
2014: 20 db
2015: 29 db
2016: 25 db
2017: 29 db
2018: 27 db
A káresetek felszámolásánál a beavatkozó hivatásos állományúak az önkéntes tűzoltó
egyesületi tagokkal zökkenőmentesen képesek együttműködni. Az ÖTE tagok szakmai
felkészültsége megfelelő, azonban Battonya ÖTE egyik legfontosabb jövőbeni tervei között
kell szerepelni a fiatal utánpótlás kiképzése és az egyesületi életbe való beépítése. Az aktív
ÖTE tagok átlagéletkora magasnak mondható.
 Békéssámson ÖTE: (II. kategória): Az elmúlt év során megtörtént az első vonulásuk
és év végéig összesen 9 db alkalommal kerültek bevetésre az ÖTP és a MH HTP munkáját
segítve. Ha a jövőben a pályázatokon a tudatos építkezés lesz a jellemző szerek, felszerelések
tekintetében és az állomány aktivitása továbbra is megfelelő marad akkor kategória
módosításuk indokolt lesz I. kategóriába. Ifjúságnevelésük példaértékű, CTF versenyeken
kimagasló eredményeket érnek el.
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 Kevermes ÖTE: (II. kategória): Technikai feltételek hiánya nem teszi lehetővé az
alkalmazásukat. A 2019-es év első hónapjában remélhetőleg a Csorvás ÖTE korábbi
gépjárműfecskendőjét megvásárolják, mely jelenlegi helyzetéből kimozdíthatja a fejlődés
útjára az egyesületet.
 Tótkomlós ÖTE: (I. kategória): Tótkomlós egy sajátos helyzetű település. A városban
működik ÖTP és ÖTE is mely szorosan együtt dolgozva látják el feladataikat. Külön ÖTE
vonulás az elmúlt évben 2 alkalommal történt. Az ÖTE tagok egy része ÖTP tag is így
káresetek során ÖTP-ként kerülnek alkalmazásra. Ha egy káreset nagysága, kiterjedése úgy
kívánná akkor külön az ÖTE Komlós-Tartalék vagy Komlós-Pálya alkalmazásával
megoldható lenne. Az ÖTE tagok szakmai felkészültsége példaértékű. Ezt bizonyítja számos
szakmai versenyen elért kimagasló eredmény. Ifjúságnevelésük a Békéssámson ÖTE-vel
együttműködve magas színvonalat képvisel.
VII. AZ ÖTP-NÉL VÉGZETT FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG
Az elmúlt évben az ÖTP munkavégzését szakmai és gazdasági oldalról szigorú szabályzók
szerint hajtotta végre. A felügyeleti jogkört a MH HTP és az OH KVK gyakorolja első szinten
havi és negyedéves ellenőrzések végrehajtásával.
VIII. A POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSA
A polgári védelmi feladatokat alapvetően a katasztrófavédelmi megbízott látja el a
településeken, a közbiztonsági referens vagy a település polgármestere által kijelölt személy
bevonásával, az OH KVK polgári védelmi felügyelőjének szakmai kontrollja mellett.
VIII.1. A végrehajtott lakosságvédelmi ellenőrzések statisztikai adatai
A MH HTP illetékességi területén található 18 település vonatkozásában 2018-ban 34 darab
polgári védelmi tárgyú ellenőrzés került végrehajtásra.
VIII.2. Köteles polgári védelmi szervezetek felkészítési adatai %-os arányban kimutatva
az alapképzésben, szakkiképzésben és továbbképzésben részesült személyek
számát
2018-ban a KVMB-s konzultáción vett részt a településeken a települési polgári védelmi
szervezetekbe beosztott állampolgárok beosztó határozatainak felülvizsgálatával és szükség
szerinti módosításával illetve új állampolgárok új beosztó határozatának létrehozásával
kapcsolatban. Az önkormányzatok részére a szükséges mintaokmányok rendelkezésre álltak.
A 18 településen a köteles polgári védelmi szervezetének a műszaki és kárfelszámoló illetve
az egészségügyi egység szakkiképzése került végrehajtásra 424 fő részvételével. A
felkészítést követően a települési polgári védelmi szervezet infokommunikációs egységének
riasztási gyakorlata került megtartásra 56 fővel.
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VIII.3. Köteles polgári védelmi szervezetek létszám adatai
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VIII.4. Önkéntes mentőszervezetek létszámadatai, beavatkozásaik
2013-ban az országban egyedülálló módon az Orosházi- és Mezőkovácsházai járások
lakosainak védelmére került megalakításra a Dél- Békés Mentőcsoport (továbbiakban:
DBMCS).
2018.10.12-13-án a DBMCS nemzeti minősítő- és újraminősítő gyakorlata került
végrehajtásra 4 helyszínen, Mezőkovácsháza település belterületén. A gyakorlati feladatokat a
mentőcsoport állománya 94 fővel hajtotta végre. A mentőcsoport új minősítést is szerzett
vezetés- és logisztikai szakterületen.
VIII.5. Tájékoztató a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségről, lebiztosított
eszközökről és szolgáltatásokról
A téli rendkívüli időjárási viszonyok katasztrófavédelmi feladatainak kezelésére való
felkészülés érdekében végrehajtásra került 2018 novemberében a vontatásra alkalmas
technikai eszközök adatainak helyszíni ellenőrzése. Mezőhegyesen 2db, Kunágotán 1db,
Medgyesegyházán 1db, Pusztaottlakán 2db határozattal lebiztosított erőgép áll rendelkezésre.
VIII.6. A közbiztonsági referens katasztrófavédelmi feladatokba történő bevonása
A közbiztonsági referenseket a HTP állománya folyamatosan bevonja a településeket érintő
katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatok végzésébe, a lefolytatott ellenőrzésekbe.
A közbiztonsági referensek számára félévente értekezlet került megtartásra, melyen kiemelten
szerepel a tárgyidőszakra vonatkozó feladatok ismertetése.
Külön köszönöm Szentmihályi Ferenc közbiztonsági referensként végzett elmúlt évi
munkáját!
VIII.7. A településen kijelölt befogadó helyek adatai
Mezőhegyesen négy helyszín került kijelölésre befogadó helyként ahol összesen 1467 fő
elhelyezése biztosított. A négy helyszín:
- József Attila Általános Iskola és Alakfokú Művészeti Iskola 900 fő
- Kozma Ferenc Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 400 fő
- Vendég- Váró Szálló 110 fő
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- Hotel Nonius 57 fő
VIII.8. Kockázatazonosítási eljárás tapasztalatai, a települések katasztrófavédelmi
osztályba sorolása
A MH HTP illetékességi területén található települések katasztrófavédelmi osztályba
sorolásának éves felülvizsgálata a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII.törvény végrehajtásáról szóló
234/2011.(XI.10.) Korm. Rendelet 21.§-ban foglaltak alapján 2018. szeptember hónapban
végrehajtásra került a települések polgármestereivel együttműködve. Az elvégzett vizsgálat
alapján a települések polgármesterei változást az előző évhez képest nem javasoltak. Ennek
eredményeképpen 6 település a II. illetve 12 település a III. katasztrófavédelmi osztályba lett
sorolva.
VIII.9. Tervezési feladatok végrehajtásának tapasztalatai
A települési és helyi védelmi bizottság szintű veszélyelhárítási tervek aktualizálását a
Mezőkovácsházi HTP vonatkozásában 2018-ban végrehajtásra került. A veszélyelhárítási
tervek aktualizálásával kapcsolatban az érintett önkormányzatok és a Mezőkovácsházi Járási
Hivatal megkeresése megtörtént, a tervek pontosítása érdekében- az önkormányzatok
megkeresésének megfelelően – folyamatos segítségnyújtás történik. A tervekben szükséges
változások és módosítások a „változások, pontosítások lapjára” valamennyi esetben
felvezetésre kerültek.
VIII.10. Lakosságtájékoztatás, közintézményekkel való kapcsolattartás, közösségi
szolgálatteljesítés
A lakosság tájékoztatása az év folyamán a helyben szokásos módon többször megtörtént a
lakosságot aktuálisan veszélyeztető hatásokról (pl. Co mérgezés, kéménytűz stb.)
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a középfokú oktatási intézmények között
kötött érvényes együttműködési megállapodás lehetőséget ad és egyben biztosítja a
középiskolások számára a közösségi szolgálati teljesítését a tűzoltóparancsnokságon.
A 2018-as évben összesen 4 fő jelentkezett és vett részt közösségi szolgálat keretében
végrehajtott felkészítéseken összesen 51 órát töltve laktanyánk falai között.
VIII.11. Felkészüléssel (téli, árvízi) kapcsolatos feladatok végrehajtása
A MH HTP működési területén árvízi veszélyeztetettséggel nem számolunk.
VIII.12. Lakosságvédelmi intézkedések bevezetését igénylő eseménykezelések
Az elmúlt évben lakosságvédelmi intézkedés nem került foganatosításra.
VIII.13. Bel- és kültéri vízelvezetők ellenőrzése
Az illetékességi területen kiemelten kezelendő veszélyeztető hatásként a belvíz elleni
védekezés érdekében a települések belvízelvezető- rendszereinek állapotát az egyéb
feladatokkal, ellenőrzésekkel együtt folyamatosan monitorozva a közbiztonsági referensek
bevonásával megtörtént.
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Az év első felében a II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken (Mezőhegyes,
Mezőkovácsháza, Battonya), illetve a III. katasztrófavédelmi osztályba sorolt települések
közül (Kunágota, Magyarbánhegyes, Nagybánhegyes, Végegyháza) történt a belvízelvezetőrendszerek ellenőrzése 10 helyszínen.
A települések belvíz-elvezetőinek őszi felülvizsgálata a területileg illetékes vízügyi
igazgatóságok szakaszmérnökségeinek, valamint a települési önkormányzatok képviselőinek
bevonásával 18 helyszínen 2018. szeptember 20-ig megtörtént, melynek során a vízelvezetők
állapotával kapcsolatos hiányosság, szabálytalanság nem került megállapításra. A lefolytatott
felülvizsgálatok során megállapításra került, hogy a települések belterületi vízelvezető
rendszere a közmunkaprogram keretében folyamatosan tisztításra, karbantartásra kerültek.
Belvíz elleni védekezés az elmúlt évben sem történt.
VIII.14. Tájékoztató a vis maior igények benyújtásának indokoltságáról és benyújtott
igényekről
Az elmúlt évben vis maior igény nem került benyújtásra a MH HTP illetékességi területén.

IX. GYAKORLATOK
MH HTP a 2018. évben 44 alkalommal, 16 különböző helyszínen tartott helyismereti
foglalkozást. A gyakorlatok helyszínének kiválasztásakor nagy figyelem hárult arra, hogy a
működési terület nagyobb vállalkozásai, közösségi és oktatási intézményei, illetve tűzvédelmi
szempontból kiemelt létesítményei kerüljenek megismerésre. A helyismereti foglalkozások
alkalmával az integrált hatósági szemlélet elmélyítése a beavatkozói állománynál kiemelt
feladatot jelentett.
Szituációs begyakorló gyakorlat 12 alkalommal került megtartásra, mely foglalkozások
vezetője a szolgálatparancsnok volt. A szituációs begyakorló gyakorlatokat minden esetben
helyismereti foglalkozás előzött meg. A gyakorlat vezetője ezen alkalmakkor
meggyőződhetett az állomány helyismereti foglalkozáson megszerzett ismereteiről, illetve
felmérhette a szolgálati csoport szerelési ismeretekben való jártasságát. A gyakorlatokat a
tűzoltóparancsnok vagy a parancsnok-helyettes minden esetben ellenőrizte.
Ellenőrző gyakorlat 6 alkalommal került megrendezésre, melyek értékelése minden esetben
megfelelő lett. A gyakorlatokat minden alkalommal az OH KVK ellenőrizte.

X. TÁRSSZERVEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDSÉ TAPASZTALATTAI,
ÉRTÉKELÉSE
A társszervekkel, önkormányzatokkal, járási hivatallal való együttműködés minden esetben
megvalósul. Kölcsönös jó munkakapcsolat alakult ki.

XI. A HTP MŰKÖDÉSÉNEK TÁRGYI FELTÉTELEI
A MH HTP két gépjárműfecskendővel és egy vízszállítóval rendelkezik, melyek a
következők:
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-

Kovács-I, Rába R16, 4000L, 6 fő
A gépjárműfecskendő az új típusú, magyar fejlesztésű és gyártmányú Rába R16, mely
2017. decemberében került rendszerbeállításra.

-

Kovács-II, Mercedes 1234 TLF 4000, 4000L, 4 fő
A 2000-es évtől állt szolgálatba, várhatóan az idei évben teljes felújításon fog átesni,
pótlása megyei tartalékból biztosított.

-

Kovács-Víz, Mercedes 1124 TLF 2000. 2000L, 1 fő
2014-ben teljes felújításon esett át, műszaki állapota ennek megfelelően kiváló.

XII. SPORTTEVÉKENYSÉG, KAPCSOLATTARTÁS A LAKOSSÁGGAL, ÖTE-KEL
A MH HTP állománya az elmúlt év során is számtalanszor képviseltette magát szakmai és
sportversenyeken. Ilyen sportversenyek voltak a labdarugó tornák, atlétika -, fekve nyomó -,
úszó és futó versenyek illetve a sport kevésbé megterhelő kategóriájába tartozó
horgászversenyeken is részt vettek az állomány tagjai.
Kapcsolattartás erősítését a lakossággal a „Nyitott szertárkapuk” minden évben
megrendezésre kerülő rendezvény is szolgálja. Ezen a napon a civil emberek korosztálytól
függetlenül megismerkedhetnek a tűzoltók mindennapjaival, a használt szakfelszereléseikkel
és a tűzoltójárművekkel is.

XIII. A KÖVETKEZŐ ÉV FELADATAI
Kiemelten kell kezelni a hatósági és szakhatósági eljárások lefolytatásánál az e-ügyintézés
erősítését.
Erősíteni kell az önkéntes mentőszervezetek, önkéntes tűzoltó egyesületek mentő
tűzvédelemben történő szerepvállalását.
Kiemelt feladatnak tekinthető a lakosságot veszélyeztető hatások csökkentése érdekében
végrehajtott prevenciós tevékenységek. A legfontosabb feladat megtalálni azt a
kommunikációs csatornát ahol a lakosság minden egyes tagja sikerrel megszólítható.
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