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Előterjesztés 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. május 19-i ülésére 

 
 

Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2015. évi munkájáról 
Ikt.sz.: LMKOH/427/9/2016. 

 
Felsőlajos Község Önkormányzata és még további három önkormányzat (Táborfalva, Lajosmizse, 
Ladánybene) finanszírozási megállapodást kötött 2012. április 26. napján a Lajosmizsei Önkormányzati 
Tűzoltó Parancsnoksággal az érintett településeken a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátása 
érdekében. A megállapodás 3. pontja alapján az önkormányzati tűzoltóság évente beszámol minden 
érintett település képviselő-testülete részére az előző évi munkájáról.  
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 55/2015. (XII. 14.) normatív határozatával 
döntött a 2016. évi munkatervéről, mely szerint a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 
beszámolóját a Képviselő-testület az áprilisi ülésén tárgyalja, tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület 
április hónapban nem ülésezett, így jelen testületi ülés napirendi pontjaként szerepel a Lajosmizsei 
Önkormányzatai Tűzoltó Parancsnokság 2015. évi beszámolója.   

 
A beszámolót Sánta Tibor a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság parancsnoka készítette. A 
beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.  
Kérem a T. Képviselő-testületet szíveskedjen a beszámolót megvitatni.  
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
 
 

 Határozat-tervezet 
 
……../2016. (…) ÖH. 
Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati  
Tűzoltó Parancsnokság 2015. évi munkájáról 
 

         Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó 
Parancsnokság 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. május 19. 
 
Felsőlajos, 2016. május 3. 

 
                Juhász Gyula sk. 
                                                                                                           polgármester 
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Előterjesztés melléklete 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó 
Parancsnokság 2015. évi munkájáról 

 
 
 
 
 
 

Lajosmizse, 2016. február 01. 
 
 
         Készítette: Sánta Tibor 
                  parancsnok 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LAJOSMIZSE ÖNKORMÁNYZATI 
TŰZOLTÓ PARANCSNOKSÁG 

H-6050 Lajosmizse, Mizsei u. 5.  
Tel.: 76/555-510 E-mail: mizsetuo@t-online.hu  
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Az 2015. évi munkánkat 2012. évi I. tv, a Tűzvédelmi-, Katasztrófavédelmi törvény és a végrehajtásukra 
kiadott Kormány, illetve BM rendeletek alapján végeztük, figyelembe véve a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
intézkedéseit. 
A működésünkhöz segítséget nyújtottak a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság dolgozói, 
mint szakmai, mint gazdasági elszámolás terén.  
 
A Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság Elsődleges Műveleti Körzetéhez négy 
település tartozik:  

 Lajosmizse 
 Felsőlajos 
 Ladánybene 
 Táborfalva (Pest megye) 

  
Vezetői, irányítói munka: 
 
Tűzoltóságunk működését a köztestület legutolsó, 2013-ban elfogadott alapalapszabálya alapján végzi 
melynek (a PTK. változása, és a hatálybalépése óta bekövetkezett kisebb változások miatt) 2016-ban a 
módosítása, és pontosítása szükséges. A köztestület legfőbb szerve a közgyűlés, melyet a tagok összessége 
alkot. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente összehívjuk. 

 
 

A közgyűlés dönt minden fontos ügyben, így a kinevezésekről, az alapszabály módosításáról, az elnökség 
előterjesztéséről és a költségvetésről. 
A tűzoltóság általános irányítását és felügyeletét az elnök, és az elnökség végzi. A szakmai irányítást a 
parancsnok vezetésével a parancsnok-helyettes, valamint a rajparancsnokok végzik.  
A negyedik negyedévet érintette az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ellenőrzési Szolgálatának 
ellenőrzése is. Az ellenőrzés kapcsán hiányosságok merültek fel, így dönteni kellett az utolsó negyedévben 
előírt képzésekkel kapcsolatban. Ezen időszakban a szakmai felügyeletet ellátó szerv több esetben is 
ellenőrzéseket végzetek, elméleti és gyakorlati képzettségek terén. november 19-26 között átfogó 
ellenőrzésen esett át tűzoltóságunk, ahol hiányosságok kerültek megállapításra. A hiányosságok 
megszüntetésére, intézkedési tervet készült mely alapján a feltárt észrevételek javítása, és pótlása 
folyamatosan történik. 2016. március végére a feltárt észrevételek felszámolását teljesen el kell végeznünk, 
melyet ismét egy átfogó, utóellenőrzés fog zárni. 

 
Létszám, fegyelmi helyzet: 
 
12 fő főfoglalkozású tűzoltóval kezdtük az évet, július 1-től 11 főfoglalkozású kollégával, év végére 9 fő 
megfelelő végzettséggel rendelkező önkéntes, alkalmi munkavállaló tűzoltó végzi a tűzoltási, műszaki 
mentési tevékenységet.  
A szolgálattervezés a parancsnok által meghatározott módon egy hónapra előre, a szolgálatszervezés előre 
egy héttel történik, melyet a szolgálati kimutatásban dokumentálunk. Így az előre nem látott, pontosan nem 
betáblázható dolgozói igényt (gyermekszületési szabadság, betegség, baleset) figyelembe tudjuk venni, ki 
tudjuk elégíteni. 
Mivel a Munka Törvénykönyve korlátozza a ledolgozható óraszámot, így ezekre az időszakokra alkalmi 
munkavállalók közreműködését vesszük igénybe.  
 
Az állomány fegyelmi helyzete megfelelő, nem indult fegyelmi eljárás. 
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Vonulások: 

 
A Lajosmizse ÖTP-nek 2015. évben 119 vonulása volt. 
 
 
 
Esetek száma lebontva: 

- Tűzeset: 50 
- Műszaki mentés: 49 
- Téves jelzés: 20 
- Segítségnyújtás: 1 Kecskemét HTP 

 
Az esetek településekre lebontva: 
 

Települések:  Tűzeset    Műszaki mentés: Téves jelzés: Segítségnyújtás (Kmét) 

Lajosmizse 37 43 16 1 

Felsőlajos 3 3 2 0 

Ladánybene 0 1 1 0 

Táborfalva 10 2 1 0 
 
A beavatkozásokat többségében (85 esetben) önállóan I-es, vagy egyes kiemelt fokozattal hajtottuk végre. 
34 esetben hívatásos tűzoltósággal közösen számoltunk fel káreseteket.  
 
Kiemelném, hogy a műszaki mentéseink közel fele az M 5-ös autópályán történt, összesen 21 esetben 
kellett beavatkozni balesetek következtében 
 
A vonulásokat a KAP ONLINE rendszerben rögzítjük.  
 
Lajosmizse-Felsőlajos vonulásokból néhány részletesebben: 
 

 01.09. Lajosmizse 5211 számú út 4 km szelvényében egy nyerges vontató a jeges 
úton megcsúszott, keresztbefordulva teljes útzárat okozott. A kidőlt útmenti fák 
eltávolítását követően erőgép segítségével a forgalmi akadály megszüntetve. 

 01.29. Lajosmizse külterületén betegszállító gépkocsi elakadt, melyet kivontattunk. 
 Lajosmizse Bene Tanya területén egy új építésű 260 nm tanya égett teljes 

terjedelmében. A tanya a tűz következtében teljesen megsemmisült. 
 01.12. M 5 autópálya 64 km szelvényben 2 szgk ütközött. Az egyik gjm ben egy 

személyt feszítő-vágó berendezés segítségével szabadítottunk ki. 
 02.18. Lajosmizse-Alsólajos területén 3 ha területen égett nádas, száraz fű, amely 

tanyákat veszélyeztetett. 
 03.07. Felsőlajos Mizse Tanya területen égett kb. 5 ha on száraz fű, alacsony nádas. 

Az eset felszámolása 3 órát vett igénybe. 
 03.12. M 5 autópálya 73-74 km szelvényben tgk-szgk. ütközött, szgk fejtetőre borult 

egy utas kimentését végeztük. 
 

 03.27. Lajosmizse Telepi úton ingatlan melléképület égett teljes terjedelmében. A tűz 
a közvetlen mellette lévő három lakóépületet veszélyeztette, az egyik tetőzet már 
kezdett égni kiérkezésünkre. Személyi sérülés nem történt. 

 04.20. Lajosmizse Dózsa Gy u 2 alatti gondozó intézet emeletéről egy túlsúlyos 
hölgyet kellett lehozni, majd átadtuk a mentőknek. 
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 05.05. Lajosmizse Móra F úti ingatlan lakóházához épített melléképület égett teljes 
terjedelmében. A lakóházat megmentve, egy tűzoltó könnyebben sérült. 

 05.15. Lajosmizse Bene tanya. 40 nm területű lakóház padlásterében tárolt szendvics 
panelek  és a tetőzet égett teljes terjedelmében. 

 
 
 05.21. 50-es főút 65 km szelvényben két szgk. ütközött, 4 személy beszorult, egy 

személy súlyos sérülést szenvedett, a másik szgk. utasai elhaláloztak. 
 05.29, Lajosmizse-Alsólajos egy személy tűzi-víztárolóba fulladt, melynek 

kiemelését végeztük. 
 07.02. M 5 autópálya 68-69 szelvénybe 2 szgk ütközött egy személy beszorult, 

melynek kimentését végeztük. 
 07.05. Kecskeméti TESCO mellett 1 ha területen lábon álló gabona égett, Kecskemét 

tűzoltóinak segítségnyújtás. 
 07.22. Lajosmizse Alsólajos területén 3 ha-on égett száraz fű, valamint egy lakóház 

égett. 
 11.29. Felsőlajos nap utcai lakóház pincéjében fa, hungarocell égett, a picéből 3 db 

11,5 kg gázpalack kimentésre került. 
 Lajosmizse Bene tanya ingatlan épület egy szobája kiégett, a tűz tovább nem terjedt. 
 Felsőlajos Közös lakóház kéménye és a körülötte lévő szigetelés égett. Személyi 

sérülés nem történt. 
 
 
 
Munkavédelem: 
 
Ez évben a tervezett munkavédelmi oktatások előírás szerint megtörténtek. 
Az oktatások tényét (ismétlődő, kisgépkezelői, rendkívüli, stb.) a munkavédelmi oktatási naplókban  egy 
esetben hétvégi szolgálatkezdés miatti oktatás külön lapra  rögzítettük. 
  
A munkavédelmi szemlén tapasztaltak és a BKM KVI ellenőrzése alapján megállapítható, hogy a 
munkavédelmi helyzet intézményünkben megfelelő. 
  
Az ellenőrzések során az egészséget és a biztonságos munkavégzést, valamint az életet és testi épséget 
közvetlenül veszélyeztető hiányosságot nem tapasztaltunk. 
A személyi állomány részére rendszeresített egyéni, illetve kollektív védőfelszerelések állapota megfelelő. 
Ellenőrzésük szolgálatváltások során rendszeresen történik, illetve a 48/2011 (XII. 8.) BM rendelet szerint 
évi egy alkalommal teljes védőfelszerelés ellenőrzést tartottunk, melyet jegyzőkönyvben rögzítettünk.  
A munkára képes állapot ellenőrzésére 117 alkalommal került sor, minden esetben „negatív” volt az 
eredmény. 
  
A dolgozóink az év során közvetlen a szolgálat ellátásával összefüggő feladat végrehajtása közben nem 
szenvedtek balesetet. Egy fő megyei tűzoltóverseny feladat végrehajtása alatt bal bokaficam sérülést 
szenvedett, így 13 napot volt betegállományban.  
A munkavédelmi vizsgára kötelezett személyek érvényes munkavédelmi vizsgával rendelkeznek. 2015. 
évben 5 évre meghosszabbításra került 4 fő részére sikeres vizsgának köszönhetően.  
Két hálókörletben található szekrényeink felújításon estek át, ezzel egy időben tisztasági festést és parketta 
felújítást is végeztettünk külső vállalkozóval. 
 
A technikai eszközök, szakfelszerelések, védőfelszerelések felülvizsgálatát figyelemmel kísérjük, 
megfelelő időben elvégeztetjük szakemberekkel. 
 
A főfoglalkozású és az önkéntes-alkalmi munkavállaló tűzoltók éves időszakos orvosi vizsgálaton vettek 
részt, ahol mindenki alkalmas minősítést kapott. 
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Képzés, továbbképzés: 

 
A BKKMI által elfogadott éves továbbképzési tervnek megfelelően, megtartottuk mind az elméleti, mind a 
gyakorlati képzéseket. A BM OKF és a BKKM KVI által szervezett továbbképzéseken is rendszeresen 
részt vettünk, a tűzoltóságunk részéről a parancsnok, elfoglaltsága esetén a helyettese, illetőleg 
szerparancsnoka. 
Az utolsó negyedévben az OKF Ellenőrzési szolgálat ellenőrzése következtében, intézkedési tervben 
szabályozásra került az érintett időszak oktatásának teljes átalakítása, valamint annak kibővítése. Október 
16-tól napi rendszerességgel oktatásra kerültek a működésünket szabályzó törvények, rendeletek, 
utasítások, melyről az év végén minden kolléga számot adott. Az oktatást a parancsnok végezte napi 
rendszerességgel, ami az oktatási naplóban, a foglalkozási vázlat alapján rögzítésre került.   
Ezen időszakban folyamatosan ellenőrzött bennünket a szakmai felügyeletet ellátó szerv úgy elméleti, mint 
gyakorlati szinten. (2015. éves szinten 22 alkalommal történt felügyeleti ellenőrzés) 
 
A gépkocsivezetők évente részt vesznek KRESZ oktatásban és vezetési gyakorlatokon. 
A főállású gépkocsivezetők érvényes jogosítvánnyal, BM OKF PAV és tűzoltó-technikai, kisgépkezelői 
képesítéssel rendelkeznek. A kisgépkezelői képzés is folyamatos. Az alkalmi munkavállalók közül többen 
nem rendelkeznek gépjárműfecskendő szivattyú kezelői típusvizsgával, ezért levélben kértem a Kecskemét 
HT parancsnok segítségét a tanfolyam lebonyolításában, amely nem csak a STEYR gépjárműfecskendőre, 
hanem az MAN tartalék gépjárműfecskendőre is vonatkozik. 
 
Tűzmegelőzés, propaganda: 
 
Az elsődleges műveleti körzeten található négy település Polgármesteri Hivatalaival napi kapcsolatban 
állunk. Városi, iskolai, óvodai rendezvényeken aktívan részt veszünk, lakossági fórumokon szükség szerint 
tájékoztatást nyújtunk, előzetes megbeszélés alapján bemutatóval színesítjük a rendezvényeiket. Tavaszi 
időszakban a helyi sajtó, valamint városi honlap segítségével tájékoztattuk a lakosságot az avarégetés 
szabályairól. Karácsony előtti időszakban a karácsonyfa tüzeire hívtuk fel a figyelmet. A tűzoltóságunk 
honlapja is információkkal látja el az ide látogatókat, valamint a facebook-on is megtalálhatóak vagyunk. 
Általános iskolában előadások segítségével informáltuk az ott megjelenő pedagógusokat, diákokat 
(tűzriadó esetén mi a teendő, téli fűtés veszélyei, a karácsony és az advent tűzveszélyei). 
Az év elején áprilisban elrajtolt az V. Országos Kismotorfecskendő Szerelési Bajnokság, melynek 
városunk adott helyet. Az ide látogatók beleláthattak a tűzoltóság működésének egy másik oldalába is, 
ahol a versenyé a főszerep, de képet kaphattak a helyszínen felállított katasztrófavédelmi sátorban a 
tényleges működésről is.  
A kismotorfecskendő bajnoksággal párhuzamosan megrendezésre került a Szabó József emlékverseny 
sorozat, ahol tűzoltóságunk nyerte el a vándorserleget.  
 
Technikai állapot: 

 
A feladataink ellátásához szükséges tűzoltó gépjárművek állapota a rendszeres karbantartásnak 
köszönhetően megfelelő, az előírt felülvizsgálatok a fecskendőkön és a kisgépeken is elvégzésre kerültek. 
A STEYR fecskendőnket szeretnénk már kicsit pihentetni, az idősebb (MAN 1966) fecskendőnk cseréje 
aktuálissá válna. Esetleges pályázat esetén a jelenlegi I. szerünket leválthatnánk egy fiatalabbra, egy 
stabilabb felújított gépjárműfecskendőre, amely nagy előrelépést jelentene számunkra. A jelenlegi I. szer 
tartalékba kerülne. Várjuk a pályázat kiírását esetleges felújított fecskendőre, külföldi kapcsolat sikeres 
építése folyamán látunk esélyt gépjármű állományunk fiatalítására! 
 
Utánpótlás-nevelés: 

 
Az év első felében heti rendszerességgel (két alkalommal) tűzoltó szakkört tartottunk általános 
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iskolás gyermekek részére. A tavasszal megrendezésre került polgárvédelmi versenyre történt felkészítést 
követte egyfajta gyakorlati tréning, ahol hagyományőrző versenyekre, kismotorfecskendő versenyekre 
gyakoroltak az ifjak. A hagyományőrző versenyek alkalmával egy esetben sikerült bronzérmet elhozni, a 
800-as bajnokságon szintén egy esetben 10.-ként végeztek 26 felnőtt csapat közül. Az év folyamán 
folyamatosan látogatjuk meg a működési körzetünkben lévő oktatási intézményeket – mint azt már fentebb 
említettem - tűzmegelőzési előadások tartásával, így beleláthatnak, kedvet kaphatnak a gyermekek a 
tűzoltói hívatásra, s nem utolsó sorban az ott kapott tűzmegelőzési információkat átadhatják szüleiknek, 
ismerőseiknek. 
 
Lajosmizse 2016. február 01. 
 
Kérem éves beszámolóm elfogadását. 
 
 
 
      Tisztelettel:  
 
         Sánta Tibor sk. 
                 parancsnok 
 
 

 


