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Tisztelt Képviselő testület!
Tisztelt Polgármester Úr!
 
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény  30.  §  (5)  bekezdésében  foglalt  kötelezettségemnek  eleget  téve  a  település
tűzvédelmi  helyzetéről,  a  tűzvédelem  érdekében  tett  intézkedésekről  és  az  azzal
kapcsolatos feladatokról az alábbi beszámolót terjesztem elő.

I. Bevezetés

A  beszámolóval  érintett  esztendőben a  Kunszentmártoni Tűzoltó-parancsnokság
(továbbiakban:  Kunszentmártoni  HTP)  kiemelt  célja  volt  az  emberi  élet-  és  anyagi  javak
védelme, a katasztrófák megelőzése, gyors és szakszerű kezelése, a helyreállítási munkálatok
mielőbbi  elvégzése,  valamint  a  katasztrófavédelem komplex  rendszerének,  célkitűzéseinek
való megfelelés. 

Ennek  érdekében  a  Kunszentmártoni HTP  nagy  hangsúlyt  fektetett  az  állomány
gyakorlatorientált képzésére, szakmai ismereteik naprakészen tartására. 

A  Kunszentmártoni  HTP  -  mint  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság  Mezőtúri  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  irányítása  alá  tartozó  szervezeti
egység  -  a  2019.  január  01-től  2019.  december  31-ig  terjedő  időszakban  is  a  vonatkozó
törvényi és jogszabályi előírásoknak megfelelően hajtotta végre feladatait. 

A  Kunszentmártoni  HTP  irányítási  és  tervezési  feladatait  a  parancsnok-helyettes
helyettesítéssel látta el, aki a parancsnokság teljes jogkörű vezetésére 2020. április közepétől
ismételten egy évre megbízást kapott. 

A  terület  védelmének  biztosítása  érdekében  megtörtént  a  Műveletirányító  Tervadatlapok
aktualizálása,  a  kiemelt  létesítményekre  vonatkozó  Tűzoltási  és  Műszaki  Mentési  Tervek
megváltozott  belső  szabályzóknak  megfelelő  átdolgozása,  illetve  igazodva  a  működési
területen jelenlévő veszélyekhez új tervek elkészítése.

Tűzesetek vonatkozásában a szabadtéren keletkezett események száma emelkedett, műszaki
mentések kapcsán pedig, a gépjárműbalesetek voltak jellemzőek. A téves jelzések,  főleg a
létesítményekbe  beépített  automatikus  tűzjelző  rendszerek  elöregedéséből,  azt  követő
meghibásodásából adódtak.

A  Kunszentmártoni  HTP  működési  területén  magas  vonulási  esetszámmal,  az  önállóan
beavatkozó  Tiszaföldvári  Önkormányzati  Tűzoltó-parancsnokság  (továbbiakban:
Tiszaföldvári ÖTP) tevékenykedik. 

A Mesterszállás Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület az elmúlt években kialakított keretek
között a települése közigazgatási határán belül aktív közreműködője, a szükséges tűzoltási és
műszaki  mentési  tevékenységnek,  melyet  a  Kunszentmártoni  HTP  állandó  szakmai
felügyeletével lát el.

A Tiszaföldvári  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  szakmai  tevékenysége  felügyeletét  szintén  a
Kunszentmártoni HTP a végzi.
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II. A tűzoltásokról és műszaki mentésekről

A tűzesetek és a műszaki mentések száma az előző évhez képest kismértékben növekedett,
amit  a tűzesetek  gyarapodása idézett  elő.  A műszaki  mentések száma ugyan csökkent,  de
sajnos a közutakon bekövetkezett balesetek előfordulása tovább emelkedett. 

KUNSZENTMÁRTONI HTP vonulási statisztikája 2016-2019.

ÉV 2016. 2017. 2018. 2019.

Összes vonulások száma 205 270 237 246

Saját működési területre 180 216 194 206

Tűzeset 58 62 57 109

Műszaki mentés 92 118 112 97

Téves jelzés 25 30 22 27

Szándékosan megtévesztő jelzés 3 3 1 1

Más működési területre 25 54 43 40

III. Vonulási adatok részletezve a tárgyévben 

A  Kunszentmártoni  HTP  működési  területe  a  beszámolásra  kötelezett  időszakban  nem
változott,  továbbra is Kunszentmárton-Kungyalu, Cserkeszőlő, Csépa, Cibakháza, Nagyrév,
Mesterszállás,  Tiszainoka,  Tiszaföldvár,  Tiszakürt-Bogaras,  Tiszaug,  Tiszasas,  Öcsöd  és
Szelevény-Halesz településeken lát el elsődlegesen tűzoltási és műszaki mentési feladatokat.  
A Kunszentmártoni HTP működési területén, Tiszaföldváron és Cibakházán elsődlegesen a
Tiszaföldvári  ÖTP avatkozik  be,  amely  az  elődleges  működési  körzetén  kívül  Kungyalu,
Nagyrév településre,  valamint  az átadott  M 44-es gyorsforgalmi útnak a Kunszentmártoni
szakaszára is riasztható. 
A Mesterszállás Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület községük közigazgatási határán belül,
minden káresethez (3 tűzeset, 5 műszaki mentés) elindult és tevékenyen beavatkozott. 

Szabadtéri tüzekkel kapcsolatos események 

Szervezet 2016. 2017. 2018. 2019.

Kunszentmártoni HTP 17 27 20 36

Tiszaföldvári ÖTP 10 6 7 15

Mesterszállás ÖTE 1 1 4 2

Összesen: 28 34 31 53

A működési  terület  adottságainak  megfelelően,  a  tűzesetek  nagy  százaléka szabadtéri  tűzeset.  A
lakóingatlanokban, mezőgazdasági létesítményekben, ipari objektumokban, egészségügyi, és oktatási
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intézményekben előforduló káresetek száma évek óta alacsonynak mondható. 

Kéménytűzzel kapcsolatos események 

Szervezet 2016. 2017. 2018. 2019.

Kunszentmártoni HTP 4 0 6 0

Tiszaföldvári ÖTP 4 3 4 3

A  kéménytüzeket  tekintve  csökkenés  tapasztalható.  A  bekövetkezett  eseményekkel
összefüggésben a készenléti állomány és a hatósági osztály szoros együttműködése itt is tetten
érhető, kiegészülve a kéményseprő-ipari szaktevékenységet végző szakemberekkel.

Kunszentmártoni HTP közúti műszaki mentéseinek megoszlása

2016. 2017. 2018. 2019.

44-es főút 17 19 23 26

M-44-es gyorsforgalmi út 0 0 0 1

45-ös főút 2 3 2 6

442-es út 2 5 9 3

Egyéb út 2 7 11 17

Összesen: 23 34 45 53

A Kunszentmártoni HTP működési területén kiemelt állami beruházásként befejeződött az M
44-es gyorsforgalmi út építése. Az új út átadása csökkentette a 44-es, 442-es és a 45-ös számú
főutak forgalmát. A teherforgalom jelentős része felterelődött az újonnan átadott útra. A régi
főútvonalak felújítása még nem történt meg, az utak minősége, műszaki állapota, továbbra is
rossznak  mondható,  amely  a  főútvonalakon  és  mellékutakon  történt  balesetek  számában
mutatkozott meg. A bekövetkezett balesetek több alkalommal súlyos, életveszélyes sérüléssel,
és sajnos hat esetben halálesettel végződtek. A helyenként nagyon rossz minőségű úttest, a
vonulások során is nehezítő körülményként jelentkezett, a segítség kiérkezési idejét negatívan
befolyásolta.

Nőtt a szélsőséges időjárási viszonyok miatti viharkároknál történt beavatkozások száma is. A
gázszivárgással  vagy  szén-monoxid  szivárgással  kapcsolatos  események  száma  szintén
emelkedett.

Gázszivárgással kapcsolatos események

Szervezet 2016. 2017. 2018. 2019.

Kunszentmártoni HTP 5 3 3 7

Szén-monoxid szivárgással kapcsolatos események 

Szervezet 2016. 2017. 2018. 2019.
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Kunszentmártoni HTP 3 1 0 2

Fenti időszakban jelentősebb erőt-eszközt igénylő káreset nem volt, a beavatkozások jelentős
részét egy gépjárműfecskendővel és a málházott szakfelszerelésekkel megoldotta a készenléti
állomány. 

Káresetek lebontása települések szerint a Kunszentmártoni HTP működési területén:

Kunszentmártoni HTP

Tűzeset Műszaki mentés Téves jelzés

Ssz. Települések 2017. 2018. 2019. 2017. 2018. 2019. 2017. 2018. 2019.

1. Kunszentmárton 35 26 35 53 54 46 18 10 13

2. Cserkeszőlő 9 11 9 10 10 8 5 8 7

3. Csépa 10 5 20 8 6 0 0 0 0

4. Cibakháza 20 14 4 6 3 3 1 2* 0

5. Mesterszállás 1 4 3 4 4 5 0 0 0

6. Nagyrév 2 1 5 2 3 3 0 1 0

7. Szelevény 1 3 5 5 3 6 0 1 1

8. Öcsöd 7 4 11 14 20 17 3 2 2

9. Tiszainoka 0 0 1 2 1 3 0 0 0

10. Tiszakürt 5 6 8 13 5 5 1 0 4

11. Tiszasas 3 4 3 3 2 1 0 0 0

12. Tiszaföldvár 38 26 38 33 40 42 8* 10* 16*

13. Tiszaug 4 2 2 0 3 1
2

(6**)
0

(5**)
0

(9**)

*Az eseményeket a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság regisztrálta 
** Az eseményeket a Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság regisztrálta

A  szabadtéren  történt  tűzesetek  száma  az  előző  évhez  képest  emelkedett.  A  statisztikai
adatokat  elemezve  megállapítható,  hogy  a  tűzesetek  leggyakoribb  oka  az  egyes  területek
elhanyagoltsága, gondozatlansága, a száraz szeles időjárás, valamint az ingatlan tulajdonosok
gondatlansága.  Több esetben  kellett  a  mezőgazdaságban  keletkezett  tüzekhez  vonulni.  Az
aratásban  résztvevő  gépeket  érintően,  három  esetben  megközelítőleg  60  millió  forintos
kárérték keletkezett. A szakszerű beavatkozásoknak köszönhetően sikerült a még jelentősebb
kárnövekedést  megakadályozni.  A  betakarítás  során  keletkezett  tüzek  igazolják  a
megelőzéssel  kapcsolatos  műszaki  ellenőrzések  fontosságát. A  jogkövető  állampolgári
magatartásnak  köszönhetően  csökkentek  az  olyan  tűzgyújtások,  amelyek  következményei
tűzoltói beavatkozást igényeltek volna. Csökkent viszont a műszaki mentések száma, sajnos a
közúti balesetek kivételével.

IV. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések
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Az ellenőrzések elsősorban a szolgálatok váltására, a napi szolgálatellátásra, a gyakorlatok
végrehajtására és a napi továbbképzések megtartására terjedtek ki. Az ellenőrzések, szemlék
alkalmával  megállapított  hiányosságok  kijavítására,  pótlására  azonnali  intézkedés  történt,
kirívó szabálytalanságot az ellenőrök nem tapasztaltak.

Az  Tiszaföldvári  ÖTP  és  a  tűzoltó  egyesületek  szakmai  felügyeleti  tevékenységét  a
Kunszentmártoni HTP ellátta, komolyabb hiányosságot nem tárt fel az ellenőrzések során. 

V. Az állomány képzése, képzettsége

A jóváhagyott továbbképzési tervben foglaltaknak megfelelően, mind a napi képzések, mind
pedig  az  eseti  feladatszabásként  megjelenő  egyedi  oktatások  (elméleti  képzés  sugárzó
anyagokkal kapcsolatban, gépjárművezetők speciális vezetéstechnikai képzése) végrehajtásra
kerültek. Ezek lebonyolítása során kiemelt figyelmet kapott a használható és szükséges tudást
adó  gyakorlati  ismeretek  átadása.  Speciális  témakörök  (KRESZ,  elsősegélynyújtás,)
oktatásához  az  elmúlt  évhez  hasonlóan  külső  előadó  lett  felkérve.  A  féléveket  követő
számonkérések és ezek oktatási naplóba történő dokumentálása megtörtént.
Az állomány minden tagja rendelkezik az előírt állami és szakmai alapfokú végzettséggel. A
Kunszentmártoni  HTP  állományából,  egy  fő  megkezdte  tanulmányait  a  BM
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ rendészeti szervező szakán, irányítói munkakör ellátása
miatt. Kiemelten fontos az új felszerelő beosztottak célirányos oktatása.

A BM KOK által szervezett speciális szaktanfolyamokon a szolgálatszervezési lehetőségeket
figyelembe  véve  rendszeresen  részt  vesz  az  állomány.  Az  új  vízszállító  gépjármű
szivattyútechnikai ismeretéből 2 fő sikeresen levizsgázott. A gépjárművezetők közül 4 fő vett
részt speciális vezetéstechnikai képzésen.

VI. Tűzvédelem, tűzmegelőzés

A korábban is végzett  tűzoltási  és műszaki mentési tevékenység végrehajtása és irányítása
mellett  feladatként  jelentkezett,  az  integrált  katasztrófavédelmi  hatósági  ellenőrzésekben
történő intenzívebb részvétel. A feladat részben az iparbiztonsági tevékenységben - ezen belül
is  az  ADR  közúti  ellenőrzésekben  való  közreműködésben-  részben  pedig,  a  tűzvédelmi
hatósági tevékenységben (szabadtéri  tűzesetet  követő helyszíni  ellenőrzés,  tűzesetet  követő
hatósági  bizonyítvány  elkészítése,  tűzeseti  helyszíni  szemlén  közreműködés,  kéménytüzet,
CO  szivárgást/mérgezést  követő  ellenőrzés,  tűzcsapellenőrzés)  történő  aktívabb
szerepvállalásban teljesedik ki. A végrehajtott helyismereti foglalkozásokon előtérbe került a
hatósági  szemléletű  feladatvégzés,  a  szolgálatparancsnokok,  mint  hatósági-megbízottak
kiemelt figyelmet fordítottak a használati szabályok betartására. Az észlelt hiányosságokról a
hatósági osztály tájékoztatása megtörtént.

VII. Együttműködés a működési területen lévő ÖTE-vel, azok értékelése

Mesterszállás Községi Tűzoltó Egyesület

A Mesterszállás Községi Tűzoltó Egyesület és a Kunszentmártoni HTP között I. kategóriájú
együttműködési megállapodás van érvényben, ez 2019-ben nem változott. 

Az  ÖTE  állandó  híradó  ügyeleti  szolgálatot  nem  tart  fent,  a  riasztások  SMS  szerveren
keresztül  történtek.  Minden  esetben  hatékonyan  és  szakmai  szabályok  betartásával  részt
vettek  a  kárfelszámolási  tevékenységben,  munkájukkal  csökkentve  a  keletkezett  kárérték
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mértékét. Az ÖTE taglétszámából 13 fő rendelkezik orvosi vizsgálattal, riasztásuk SMS-ben
történik.  Az Országos  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  (továbbiakban:  OKF)  és  a  Magyar
Tűzoltó  Szövetség  által  kiírt  pályázaton  ismét  sikeresen  szerepeltek. Készség  szinten
szakszerűen használták  a 2019-es évben pályázaton nyert  (egykezes  láncfűrész,  dugólétra,
tűzoltó védőcsizma) szakfelszereléseket.

Tiszaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

A Tiszaföldvár és térsége tűz elleni védelmének segítését célul tűző szervezet a BM OKF és a
Magyar Tűzoltó  Szövetség által  kiírt  pályázaton eredményesen indultak.  Az eddig elnyert
eszközökkel a Tiszaföldvári ÖTP tevékenységét is hatékonyan segítik. 

VIII. A Tiszaföldvári ÖTP-nél végzett felügyeleti tevékenység

A Kunszentmártoni  HTP és  a  Szolnoki  HTP működési  területén  a  műszaki  mentési  és  a
tűzoltási feladatok megoldásában aktív és hatékony szerepet vállal a Tiszaföldvári ÖTP. Az
elsődleges műveleti körzetén belül elsősorban önállóan, komolyabb erőt igénylő esetekben a
Kunszentmártoni  HTP  (Tiszaföldvár,  Cibakháza),  valamint  a  Szolnoki  HTP  (Martfű,
Kengyel,  Rákócziújfalu)  segítségével  végezte  a  kárfelszámolási  tevékenységét.  Állandó
híradó  ügyeleti  szolgálatuknak  köszönhetően  normaidőn  belül  teljesítették  a  vonulási
kötelezettségüket,  az  összes  tűzesethez,  műszaki  mentéshez  riasztásra  kerültek.  Az
adatlapokat  áttekintve  látható,  hogy  a  hivatásos  egységek  kiérkezése  előtt  több  mint  10
perccel hamarabb a helyszínre érnek, amely döntő jelentőségű egy krízishelyzetben.
Az állomány oktatása és a végrehajtott  gyakorlatok, a korábban megküldött  továbbképzési
terv és az éves  gyakorlatterv  szerint  valósult  meg,  ebben a közvetlen  szakmai felügyeleti
jogkört  gyakorló  Kunszentmártoni  HTP  komoly  segítséget  nyújtott.  A  gyakorlatok
végrehajtása során az együttműködésre külön hangsúlyt fektettünk. A Kunszentmártoni HTP
az ÖTP bevonásával és aktív részvételével hajtotta végre a gyakorlatait. 
Az  állomány  főfoglalkozású  tagjainak  létszáma  12  fő,  a  gépjárműfecskendői  műszaki
felülvizsgálattal  rendelkeznek, állapotuk megfelelő,  azonban a cseréjük hamarosan aktuális
lesz. A szer málházása a vonatkozó rendeletben foglaltaknak megfelel, a beavatkozásokban
résztvevő  személyi  állomány  az  előírt  mennyiségű  és  megfelelő  védőképességű  egyéni
védőeszközzel rendelkezik. 
Az  önkormányzat  tulajdonát  képző,  de  a  tűzoltóság  használatára  átadott  épület  teljes
egészében felújításra és átépítésre szorul. A tavalyi évben elkészített építész szakvélemény
mindezt alátámasztja. Fenntartása gazdaságtalan, nagyon nagy összegeket emészt fel (télen a
fűtése, nyáron a hűtése).
Az  ÖTP  anyagi  helyzete  a  korábbi  évekhez  hasonlítva  stabilabb,  ami  a  szigorú
gazdálkodásnak  és  az  finanszírozás  kiszélesítésének  köszönhető.  A  központi  támogatás
változatlansága mellett az egyéb források felkutatása folyamatos. A működés fenntartásához
szükséges  anyagi  támogatást  –  az  állami  normatív  finanszírozáson  túl  –  az  elsődleges
műveleti  körzethez  tartozó  önkormányzatok  igyekeztek  biztosítani.  Ennek  könnyítésére  a
parancsnok, a munkaügyi központhoz sikeres pályázatokat (GINOP) nyújtott be.
Rendkívüli  Önkormányzati  Támogatás  formájában  11.490.729.- forintot  nyertek.
Munkahelymegőrző foglalkoztatási támogatás keretében 6.599.000.- forintot kapott az ÖTP.
Megfelelően  elkészített  dokumentációt  nyújtottak  be  a  BM  OKF  által  kiírt  pályázatára,
amelyen  tűzoltó  védőeszköz,  tűzoltó  technikai  eszköz  beszerzésére  és  technikai  eszköz
felújítására közel 4 millió forintot nyertek.

IX. A polgári védelmi feladatok ellátása
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A végrehajtott lakosságvédelmi ellenőrzések statisztikai adatai: 

Ellenőrzés típusa 2019.

Befogadó helyek ellenőrzése 7

Egyéb ellenőrzés 1

Veszélyes fák, fasorok ellenőrzése 17

Lakossági riasztó eszközök ellenőrzése 9

Vízelvezetők ellenőrzése 21

Összesen: 55

Az ellenőrzések során 1 hiányosság került megállapításra – veszélyes fák ellenőrzésekor-a
feltárt hiányosság megszüntetésére a hatályos szabályzók szerint az intézkedés megtörtént.

2017.  évben  megtörtént  a  települések  teljes  köteles  polgári  védelmi  szervezeteinek
szakkiképzése  és  továbbképzése,  amit  3  évenként  kell  megismételni.  2019-ban felkészítés
nem történt. 

Minden  település  rendelkezik  lebiztosított  technikai  eszközökkel,  amelyek  fellelhetőségét,
alkalmazhatóságát, üzemképességét, valamint kezelő személyzetét évente kétszer ellenőrzi a
Kunszentmártoni  HTP.  A  lebiztosított  eszközökről  készített  nyilvántartás  aktualizálása
folyamatos.  

Minden  településen  van  kijelölt  közbiztonsági  referens,  illetve  helyettes.  A  feladataik
ellátásához  szükséges  referensi  vizsgabizonyítvánnyal  rendelkeznek.  Negyedévenként
oktatáson  és  továbbképzésen  vesznek  részt.  A  2019  évi  önkormányzati  választásokat
követően  Kunszentmártoni  járásban  öt  településen  történt  a  polgármester  személyében
változás. Az új polgármesterek felkészítése jelenleg is folyamatban van.
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Polgári védelmi szervezetek létszám adatai:

Település Települési köteles (fő) Települési önkéntes (fő) Járási (fő)

1. Kunszentmárton 150 9 19

2. Cserkeszőlő 50 0 0

3. Csépa 50 0 0

4. Cibakháza 50 0 0

5. Mesterszállás 20 10 0

6. Nagyrév 20 0 0

7. Szelevény 50 8 0

8. Öcsöd 50 6 0

9. Tiszaföldvár 300 14 0

10. Tiszainoka 20 0 0

11. Tiszakürt 50 0 0

12. Tiszasas 50 8 0

13. Tiszaug 20 20 0

Összesen: 880 75 19

Mesterszállás a Mezőtúri járáshoz, Tiszaug a Tiszakécskei járáshoz tartozik. 

Beavatkozásra egyik szervezet esetében sem került sor a beszámoló időszakában.

A  Kunszentmártoni  HTP  működési  területén  a  kockázati  helyszínek  beazonosítása
megtörtént, melyről minden esetben jegyzőkönyv is készült.

A  települések  mindegyike  rendelkezik  az  előírt  lakosságvédelmi  tervekkel,  melyeket  a
referensek közreműködésével a Kunszentmártoni HTP folyamatosan ellenőriz.

Az adattárban minden közintézménynek és helyi  médiának szerepel  az analóg és digitális
elérhetősége.  Ez lehetővé teszi,  hogy az aktuális  hírekről,  eseményekről,  új szabályzókról,
rendeletekről értesüljenek.

A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása az elmúlt évben nem változott.

Kunszentmárton II.
Cserkeszőlő II.
Csépa II.
Cibakháza II.
Mesterszállás II.
Nagyrév II.
Szelevény II.
Öcsöd II.
Tiszainoka II.
Tiszakürt II.
Tiszasas II.
Tiszaföldvár II.
Tiszaug II.
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A Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 5 középiskolából érkező diákokat segít
a  különböző  rendészeti,  illetve  ifjúsági  katasztrófavédelmi  versenyekre  történő
felkészülésben. 

A települések 2019-ban is végrehajtották a települési belterületi vízelvezető rendszerek őszi
bejárását,  és  szemléjét,  a  vízügyi  igazgatóság,  a  közútkezelő,  valamint  a  közbiztonsági
referensek közreműködésével. Ezen felül évente kétszer a tavaszi és az őszi időszakokban a
külön szemlék kerülnek végrehajtásra a településeken, amelyek tapasztalatait jegyzőkönyvben
dokumentáljuk.

Az elmúlt évben nem volt vis maior esemény Kunszentmárton településen.

X. Gyakorlatok 

Az  éves  összesített  gyakorlattervben  rögzített  helyismereti  foglalkozások  és  a  szituációs
begyakorló gyakorlatok megtartásra kerültek, biztosítva ezzel a készenléti szolgálatot ellátó
állomány  helyismeretének  fejlesztését,  valamint  a  biztonságosabb  és  hatékonyabb
munkavégzést. Az előző évekhez hasonlóan a Kunszentmártoni HTP és a Tiszaföldvári ÖTP
több alkalommal  közösen  vett  részt  helyismereti  és  szituációs  begyakorló,  valamint  helyi
szintű  ellenőrző  gyakorlatokon.  A  gyakorlatok  során  az  állomány  a  kapott  szerelési
feladatokat jó szinten hajtotta végre, az elméleti foglalkozásokon és a szerelési gyakorlatokon
szerzett  ismereteket  megfelelően  alkalmazták.  Minden  szolgálati  csoport  részt  vett  a
Katasztrófavédelmi Mobil Labor elméleti képzésén.

Kunszentmártonban található  a  Márton  Sajt  Termelőüzem Kft. amely  Súlyos  Káresemény
Elhárítási  Terv  (SKET)  készítésére  kötelezett  küszöbérték  alatti  üzem.  Az  éves  SKET
gyakorlat  2019-es  évben  is  végrehajtásra  került,  melyet  a  Mezőtúri  Katasztrófavédelmi
Kirendeltség vezetője és iparbiztonsági felügyelője ellenőrzött és megfeleltre minősítette. 

XI. Ügyeleti tevékenység

A  segélyhívások  szinte  mindegyike  az  országos  lefedettséggel  működő  két  ESR  112
Hívásfogadó Központ valamelyikébe fut be, majd a megyei Fő és Műveletirányító Ügyeleten
keresztül érkezik a jelzés az adott tűzoltóság híradóügyeletére. 

Abban  az  esetben,  ha  a  bejelentő  közvetlenül  a  tűzoltóság  telefonszámát  tárcsázza,  vagy
személyesen ad jelzést, a híradó ügyeleti szolgálatot ellátó tűzoltó rögzíti a bejelentést. Ennek
a protokollnak a számítógépes programban történő végrehajtását negyedévente ún. tömeges
eseménykezelési  gyakorlat  során  gyakorolja  az  állomány. A  tömeges  eseménykezelési
gyakorlatokon szerzett tapasztalat jelentősen segíti a valós események során végzett híradó
ügyeleti tevékenységet. Fentieknek megfelelően a Megyei fő- és műveletirányító ügyeletről a
Kunszentmártoni HTP  híradó  ügyeleti  számítógépére  érkezik  az  adatlap,  melynek
megfelelően  a  hírközpont  kezelő  riasztja  az  adatlapon  szereplő  készenléti  szer(eke)t..  A
megküldött adatlapból generált riasztási lap tartalmazza a káresettel kapcsolatos legfontosabb
adatokat,  és  a  riasztott  szerek  megnevezését.  Kinyomtatását  követően  a  vonuló  egység
parancsnoka ezt magához veszi, majd így kezdi meg az egység a vonulást. A műveletirányítás
és helyi ügyeletek közötti összehangolt munkavégzés tökéletesítése érdekében éves szinten
több alkalommal gyakorlat került megtartásra.

A gyakorlatok során a tömeges jelzések kezelése és megfelelő erők- eszközök riasztásának
összehangolása volt a cél. A gyakorlatok minden esetben megfelelő minősítéssel zárultak.

Az állomány értesítésével kapcsolatos tervek, kimutatások aktualizálása folyamatos. 
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XII. Társszervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékelése

A  működési  területen  lévő  rendőrséggel,  mentőkkel  jó  munkakapcsolatot  ápol  a
Kunszentmártoni HTP, a káresetek alkalmával az együttműködés kiválónak mondható. Több
alkalommal  is  tartottak  előadásokat  KRESZ,  illetve  elsősegélynyújtás  témakörökben  az
állomány részére. 

XIII. Kunszentmártoni HTP működésének tárgyi feltételei

A  Kunszentmártoni  HTP  jó  műszaki  színvonalú,  karbantartott,  megbízható
gépjárműállománnyal  rendelkezik.  A  gépjárművek  napi  és  heti  karbantartási  feladatait  a
gépjárművezetők hajtják végre. A nagyobb javításokat és műszaki vizsgáztatásokat, az azokra
történő  felkészítéseket  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság
Műszaki  Osztálya  szervezi.  A  laktanyaépület  az  előírt  felülvizsgálatokkal  rendelkezik.  A
laktanya  3-as épületében,  a megyei kéményseprőipari  tevékenységet  végző ellátási  csoport
működik.

Az elmúlt évben az alábbi felújítási állagmegóvási munkálatokra került sor.

- legénységi részen teljesen felújításra került a vizesblokk

- a hálóhelységekben található ágyak javítása megtörtént

- külső fa nyílászárók felújítása 50 db.

- fémvázas utánfutó tároló készítése

- külső fém lépcsők kapuk, korlátok festése

- kondicionáló terem mennyezeti részének javítása

- iroda részen található mosdóhelyiség felújítása

A  teljes  személyi  állomány  el  van  látva  az  előírt  mennyiségű,  minőségű  rendszeresített
ruházattal, védőfelszereléssel. A laktanya rendelkezik a megfelelő taktika tartalékkal.

XIV. Sporttevékenység, kapcsolattartás a lakossággal, ÖTE-kel 

A Kunszentmártoni  HTP dolgozói  aktív  résztvevői  a  Belügyminisztérium,  a  BM OKF,  a
megyei  igazgatóságok,  és  a  kirendeltségek  által  szervezett  sportversenyeknek,  nemzetközi
erőpróbáknak (Országos Ergométeres Bajnokság, Országos Úszóverseny, Turul Lépcsőfutó
Bajnokság, Megyei- és Országos Labdarugó Bajnokság. Egy kollégánk első helyezést ért el az
országos fekve nyomó versenyen súlycsoportjában.

A  helyi  nyomtatott  és  elektronikus  sajtóban  -  közcélú  hirdetések,  riportok,  nyilatkozatok
formájában  – folyamatos  a  lakosság tájékoztatása  az  aktuális,  elsősorban tűzmegelőzéssel
kapcsolatos  tudnivalókról.  A  közbiztonsági  referensek  jelentős  szerepet  kapnak  a
településeken  élőkkel  való  kapcsolattartásban,  mivel  ők  a  szűkebb  környezetükben
hatékonyan tudják eljuttatni a lakosságot érintő információkat. 

Az ifjúságnevelés fontosságát szem előtt tartva, a"Nyitott Szertárkapuk” program keretében a
Kunszentmártoni HTP továbbra is várja az iskolás és óvodás gyermekeket, bekapcsolódva az
Országos Katasztrófavédelmi Gyermeknap programjaiba. 
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Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által kiadott figyelemfelhívó anyagok elhelyezését és
kiosztását a Kunszentmártoni HTP is aktívan segítette, bevonva a Tiszaföldvári ÖTP és az
egyesületek munkatársait.

A nyári betakarításra való felkészülés keretében – több évre visszamenően – a Mesterszállási
ÖTE megszervezte a helyi gazdálkodók részére, a kézi tűzoltó készülékek ellenőrzését, majd
ezt követően az aratási gépszemle lebonyolításában is közreműködtek.

XV. A következő év feladatai

A  következő  időszak  kiemelt  feladatai  a  rendelkezésre  álló  erők  és  eszközök  hatékony,
felhasználásával az állampolgárok életének, anyagi javainak, a nemzeti vagyonnak a védelme,
valamint a természetes és épített környezet megóvása a természeti és civilizációs katasztrófák
következményeitől. 

A feladatok végrehajtása érdekében a települések közbiztonsági referensei közreműködésével,
a  lakosság  folyamatos  tájékoztatása,  az  önkéntesség  és  az  önkéntes  szerepvállalás
fontosságának erősítése az állampolgárok körében.

Az állampolgárok részéről a jogkövető magatartás megszilárdítása, továbbfejlesztése, amely
eredményeként  tovább  csökkenhetne  a  tűz-  és  káresetek  száma,  illetve  a  helyreállításra
fordított erőforrások mértéke.

A továbbképzések színvonalának, hatékonyságának növelése, ezáltal az állomány elméleti, és
gyakorlati tudásszintjének fejlesztése. 
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