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E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2008. április 04-i nyilvános ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság, mint
köztestület és a Tapolcai Önkéntes Tűzoltó Egyesület
tűzvédelmi, tűzmegelőzési, műszaki mentési szakmai
munkájáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

Előkészítette: Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó
Sárközi Roland tűzoltó parancsnok
Sárközi János ÖTE elnök

Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívott: ----

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca és térsége tűzvédelmét, tűzmegelőzési, műszaki mentési szakmai tevékenységét
a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóság, a Tapolcai Önkormányzati Önkéntes
Tűzoltóság, mint köztestület, továbbá a települési önkéntes tűzoltók biztosítják, végzik az
eltérő mértékű állami normatív finanszírozás, helyi támogatások forrásai
felhasználásával.

A nagy hagyományokkal rendelkező Tapolcai Önkéntes Tűzoltó Egyesület szakmai
munkájára, felszerelésére alapozva, a Veszprém Megyei Tűzoltóság javaslatára a város és
környéke védelme, biztonsága érdekében tűzoltási és műszaki mentési célokra Tapolca
Város, Gyulakeszi, Hegyesd, Kisapáti, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Monostorapáti,
Raposka, Sáska, Zalahaláp, Uzsa települések önkormányzatai és a Tapolcai Önkéntes
Tűzoltó Egyesület 1998-ban köztestületet alapítottak az 1996. évi XXXI. számú törvény 34.
§ (1) bekezdése alapján.
Az elmúlt időszakban a települések kiegyensúlyozott, egységes tűzvédelme érdekében a
szolgálat folyamatos volt. Az alkalmazottak (8 fő) és az önkéntesek (15-25 fő), a
szervezetek szoros együttműködésével a feladatokat kemény erőfeszítések árán, de
alapvetően kiszámítható körülmények, javuló eszközellátottság mellett hajtották végre,
látták el.

A külön jogszabályban meghatározott működési területen 2004-2007 években az épített
és természeti környezetét érintő közel 700 sikeres beavatkozás azt mutatja, hogy a
tapolcai tűzoltók jó színvonalú munkát végeztek.
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TŰZOLTÁS, MŰSZAKI MENTÉS, BEAVATKOZÁSOK

Az elmúlt 4 esztendőben a működési területen összesen 680 esetben történt beavatkozás
önállóan, vagy más parancsnoksággal együttműködve: 337 esetben tűzesethez, 243
esetben műszaki mentéshez szólt a riasztás, 85 alkalommal téves jelzéshez, 15 esetben
vaklármához vonult a beavatkozó állomány.

A következő számadatok jól mutatják a szervezet működését :

2004 vonulási adatok

Település ill. külterület Tűzeset Műszaki mentés Téves jelzés Vaklárma

Tapolca 32 18 9 5

Monostorapáti 6 2 - -

Zalahaláp 6 3 - -

Lesenceistvánd 3 - - -

Kisapáti 2 - - -

Lesencetomaj 1 4 - -

Raposka 1 2 - -

Gyulakeszi 1 2 - --

Lesencefalu 1 1 - -

Hegyesd 1 - - -

Összesen 54 32 9 5

2005 vonulási adatok

Település ill. külterület Tűzeset Műszaki mentés Téves jelzés Vaklárma

Tapolca 50 73 12 3

Monostorapáti 6 - - -

Zalahaláp 8 - 1 -

Lesenceistvánd 1 1 -- -

Kisapáti 1 - - -

Lesencetomaj 2 1 - -

Raposka 2 2 - -

Gyulakeszi 1 - - -

Lesencefalu 1 2 - -

Hegyesd 1 - - -

Sáska 2 - - -

Összesen 75 79 13 3
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2006 vonulási adatok

Település ill. külterület Tűzeset Műszaki mentés Téves jelzés Vaklárma

Tapolca 67 48 24 4

Monostorapáti 2 6 2 -

Zalahaláp 12 8 6 -

Lesenceistvánd 6 - - -

Kisapáti 1 1 4 -

Lesencetomaj 4 6 - -

Raposka 4 - - -

Gyulakeszi 2 - - --

Lesencefalu - 1 - -

Hegyesd 2 - - -

Uzsa - 3 - -

Sáska 1 - - -

Összesen 101 73 36 4

2007 vonulási adatok

Tapolca 66 33 18 2

Monostorapáti 2 14 1 -

Zalahaláp 14 2 5 -

Lesenceistvánd 4 1 -- -

Kisapáti 1 - - -

Lesencetomaj 9 5 - -

Raposka 6 - 2 -

Gyulakeszi 3 3 - -

Lesencefalu 1 1 1 -

Hegyesd 1 - - -

Sáska - - - 1

Összesen 107 59 27 3

MINDÖSSZESEN
2004-2007 években

337 243 85 15
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A statisztikai adatokból is kitűnik, hogy az elmúlt évek során a műszaki mentések száma
jelentős mértékben növekedett. Az ilyen jellegű beavatkozások nagy részét a térségünket
ért szélsőséges időjárási viszonyokból eredő kárfelszámolási és kárenyhítési munkálatok
tették ki (fakidőlések, vízbetörések, viharkárok).

Riasztás esetén a kivonulás minden esetben az előirt létszámmal, normaidőn belül került
végrehajtásra.

A működési terület településeire Riasztási és Segítségnyújtási Terveket készültek.
Szükség szerinti átdolgozásuk, frissítésük a vonatkozó előírásoknak megfelelően történik.

Tűzoltási Tervet városunkban kettő objektumra: a Hotel Pelion szállodára és a Tesco
áruházra kellett készíteni.

GYAKORLATOK, KÉPZÉSEK

A gyakorlatok az elmúlt években is a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
által jóváhagyott gyakorlattervek alapján történtek a teljes állomány részvételével. A
gyakorlatok helyszíneinek kiválasztása során a város és a települések köz-, illetve
oktatási-nevelési intézményei különös figyelmet kaptak. A gyakorlatok célja a
beavatkozó állomány helyismeretének bővítése, szerelési készségeinek gyakoroltatása,
illetve felkészítése volt a váratlan helyzetek során előforduló feladatok megoldására.

A tűzoltók rendszeresen részt vettek szakmai megbeszéléseken, továbbképzéseken,
törzsvezetési gyakorlatokon. Külső előadók bevonásával parancsnokságunkon
időszakosan megtörténtek a KRESZ ismereti, és elsősegélynyújtó továbbképzések is.

Az állomány valamennyi tagja rendelkezik a beosztásához szükséges szakmai
képesítéssel, valamint vezetői engedéllyel, PAV vizsgával.

A helyi parancsnokság működése és jogi szabályozás összhangja érdekében a parancsnok
2006-ban a BM KOK Létesítményi és Önkéntes Tűzoltó parancsnoki képzési szakát
végezte el és még ugyanebben az évben beiskolázásra került a Veszprémi Pannon
Egyetemen indított munkavédelmi technikusi szakra is.

TŰZOLTÓ TECHNIKA

A helyi parancsnokság az alábbi gépjárműpark használatával rendelkezik:

Tapolca I.-es szer:

Mercedes Atego 4000-es típusú félnehéz kategóriájú gépjárműfecskendő. A
legkorszerűbb technikák egyike. 4000 liter oltóvíz, és 400 liter oltóhab szállítására képes.
Málhaterében megtalálható a tűzoltáshoz és műszaki mentéshez használatos eszközök,
így a feszítő-vágó berendezés, emelő párnák, motoros láncfűrészek, motoros
roncsdaraboló, légzőkészülékek, gyorsbeavatkozó fecskendők.

Tapolca II.-es szer:

Mercedes TLF 2000-es típusú középkategóriájú gépjárműfecskendő. Korához képest
megfelelő állapotban van. Málhaterében szintén megtalálható a feszítő-vágó berendezés,
láncfűrész, légzőkészülékek. 2400 liter oltóvíz szállítására képes, habanyagot nem
hordoz.
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Tapolca Tartalék szer:

Mercedes TLF 2000-es típusú középkategóriájú gépjárműfecskendő. Tartalék szerként
van rendszerbe állítva. 2600 liter oltóvíz szállítására képes, habanyagot szintén nem
hordoz.

Tapolca Gyorsbeavatkozó (Műszaki Mentőszer):

Mitshubishi L200-as országúti gyorsbeavatkozó Műszaki Mentőszerként van készenlétbe
állítva. Oltóanyagot csak porral, oltókészülék formájában hordoz. Bevetési jellegéből
adódóan málhaterében feszítő-vágó berendezés, nyomatóhenger, láncfűrész, és egyéb a
műszaki mentéshez használatos kéziszerszámok vannak elhelyezve.

Tapolca 8-as:

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság kezelésében lévő, az OKF által
részünkre határozatlan időre átadott Ford Escort típusú ügyintéző személygépkocsi.

Tapolca Mikró:

Volkswagen Transporter típusú csapatszállító kisbusz.

SZAKMAI ELLENŐRZÉSEK

A szakmai felügyeletet ellátó Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az
elmúlt négy évben 17 alkalommal ellenőrizte a szakmai munkát. Az ellenőrzések célja a
munkavédelem helyzete, a gyakorlatok tartásának rendje, az ügyeleti szolgálat ellátása,
valamint a szerek, felszerelések karbantartottsága, állapota volt. Az ellenőrzések minden
esetben feltáró jellegűek és segítő szándékúak voltak. A helyi parancsnokság minden
esetben ”megfelelő” illetve „jó” minősítést kapott az értékelések során.

A munkavédelmet szabályozó jogszabályok és belső szabályzók a helyi parancsnokságon
a beszámolót érintő időszakban is érvényesültek. A felszerelések biztonságtechnikai
felülvizsgálata rendszeresen, OKF engedéllyel rendelkező cégek által történt meg.

Munkavédelmi szemle évente 1 alkalommal van, amelyen a foglalkozás-egészségügyi
orvos is részt vesz. A feltárt hiányosságok a szükséges intézkedésekkel megszüntetésre
kerültek. A kockázatértékelés éves felülvizsgálata, a személyi állomány munkavédelmi
oktatása rendre megtörtént, dokumentáltsága folyamatos, az egyéni védőeszközökkel,
védőitallal, tisztálkodó eszközökkel való ellátás szabályozott. Az időszakos orvosi
vizsgálaton mindenki részt vett, az minden esetben „alkalmas”minősítéssel zárult.

A 2004-2007 évek közötti időszakban baleset nem történt.

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal a kapcsolat nagyon jó, az elmúlt
évek folyamán sok segítséget kaptunk. A környező hivatásos, illetve önkéntes
egységekkel és a társszervekkel jó munkakapcsolat került kialakításra, együttműködési
megállapodások az OMSZ Tapolcai Mentőállomásával, a sümegi Önkéntes
Tűzoltósággal, a zalahalápi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel vannak.
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PROPAGANDA TEVÉKENYSÉG, TŰZMEGELŐZÉS

Az elmúlt időszakban a települések, a nevelési-oktatási intézmények kérésére
korcsoportonként bemutatókat, előadásokat kerültek megtartásra. A helyi médiában az
adott időszakokra vonatkozó felhívásokkal, tájékoztatókkal a szervezet rendszeresen
megjelent.
A tűzmegelőzés, tűzbiztonság szempontjából jelentős városi és környéki rendezvényeken
biztosítási céllal a jelenlét folyamatos volt.

BERUHÁZÁSOK, BESZERZÉSEK

A Tapolcai Önkormányzat támogatásával 2004 júliusában készült el a tűzoltószertár
felújítása, amelynek során a tető szigetelésére és a homlokzat renoválására került sor.
Ezzel egy időben az elhelyezési körlet és a szerállások festésére is megtörtént.
A helyi parancsnokság 2004-ben 3 darab gépjárműfecskendővel rendelkezett. Ezek
koruknak megfelelő állapotúak, feladataik ellátására jelenleg is alkalmasak, de életkoruk,
fenntartási költségeik miatt esedékessé vált egy korszerű, új típus beszerzése.
A benyújtott pályázat sikere, Tapolca Város Önkormányzatának hathatós támogatása
lehetővé tette, hogy 2005 júliusában az európai színvonalnak megfelelő új
gépjárműfecskendő kerülhetett Tapolcára. Az új szer rendszerbe állítása a tűzvédelmi,
műszaki mentési feladatok terén igen jelentős előrelépést eredményezett.
Külön öröm volt, hogy a helyi védelemből kivont IFA gépjárműfecskendő az erdélyi
testvértelepülésünkön tudott újra szolgálatba állni.
Ugyanebben az esztendőben került beszerzésre szintén pályázat útján 15 db modern,
VEKTOR típusú védőruha és 15 pár védőcsizma, mely nagyban hozzájárul a beavatkozó
személyi állomány biztonságos, és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzéséhez.

A működési területen a nyári idegenforgalmi időszakban jelentősen nő a közúti
forgalom, magában rejtve az egyre nagyobb számban előforduló és súlyosabb közúti
balesetek lehetőségét.
A Veszprém Megyei Önkormányzat támogatásával 2006-ban beszerzésre került egy
országúti gyorsbeavatkozó műszaki mentő szer, amellyel a mentési feladatok ellátása
még gyorsabban, és szakszerűbben történik.
A 2007 évi pályázat során légzőpalack-töltő berendezés beszerzésére került sor. Az EON -
KÖGÁZ Rt. jóvoltából 2008-tól egy nagy értékű gázszivárgás mérő készülék is gazdagítja
a felszerelést.

Az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság, mint köztestület legutóbbi közgyűlését 2008
márciusában tartotta. Többek között döntött az alapszabály módosításáról, elfogadta a
2007 évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, a 2008 évi költségvetést, a
parancsnok szakmai beszámolóját.
A Tapolcai Önkéntes Tűzoltó Egyesület a továbbiakban is biztosítja a feladatellátáshoz a
tulajdonában lévő eszközöket, szervezi az önkéntes tűzoltókat.

A tűzoltó, műszaki mentési felszerelés bemutatására, a tájékozató esetleges kiegészítésére
a helyi parancsnokság vezetői, tűzoltói a 2008 április 03-i nyílt napon szívesen fogadják
képviselőtársaimat, a bizottsági tagokat a Tapolca, Hősök tere 11. szám alatti szertárban,
laktanyában. Kérem, hogy éljenek a lehetőséggel!
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjenek!

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság, mint köztestület
(8300 Tapolca, Hősök tere 11.) és a Tapolcai Önkéntes
Tűzoltó Egyesület (8300 Tapolca, Hősök tere 11.) szakmai
munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság, mint köztestület
(8300 Tapolca, Hősök tere 11.) és a Tapolcai Önkéntes
Tűzoltó Egyesület (8300 Tapolca, Hősök tere 11.) minden
aktív és nyugdíjas tagjának, alkalmazottjának elismerését
és köszönetét fejezi ki Tapolca tűzvédelme, tűzbiztonsága
érdekében végzett munkájáért.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

III.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
köszönetét fejezi a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság (8200 Veszprém, Dózsa György u.)
Igazgatójának és munkatársainak az évek óta nyújtott
szakmai támogató segítségért, a helyi tűzvédelmi,
műszaki mentési eszközbeszerzési pályázatok
támogatásáért.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2008. március 26.

Ács János
polgármester


