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Hiv. szám: 711757/2019.
Hatósági Főosztály

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest Főváros IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-para ncs nokság 2018. évi
szakmai tevékenys égéről
Tisztelt Képviselő-tes tü let!
A tűz elleni védekezésrő l , a műszaki me ntésrő l és a tüzo ltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény (a továbbiakban: T örvény) 30. § (5) bekezdése értelmében a tűzoltó parancsnok vagy
kijelölt helyetlese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén mííködő
települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a
tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatosfeladatokról.
A Főváros i Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének
vezetőj e Béres Ferenc tüzo ltó alezredes tüzoltó-parancsnok 20 19. január 29-én megküldte a
„TV. kerületi H ivatásos Tűzo ltó-parancsnokság tevékenységérő l a 2018. január 1 - december
3 1. közötti időszakban" című beszámolót (mell éklet).
A IV. kerületi Hivatásos Tüzoltó-parancsnokság működés i területe Budapest
XV. kerü letére, valamint D unakeszi és Fót településekre terjed ki.

Főváros

IV. és

A Törvény 30. § (6) bekezdése értelmében, ha a beszámolót a települési önkormányzatok
többsége, illetve a fővárosi önkormányzat nem fogadja el, három hónapon belül újabb
beszámolót kell tartani. Ismételt elutasítás esetén a települési önkormányzatok többsége a
hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjéhez, a fővárosi önkormányzat
közgyűlése a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetőjéhez .fordulhat. A
hivatásos katasztrófavédelmi szer v területi szerve, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
központi szerve vezetője köteles az önkormányzatok által meghatározoll kérdésekre is
kiterjedő átfogó vizsgálatot tartani, ennek keretében a tűzoltó parancsnok felelősségét, illetve
alkalmasságát megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről az önkormányzatokat tájékoztatni kell.
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi
szerv központi szerve vezetője köteles a tűzvédelmi feladatok ellátása érdekében a vizsgálat
szerint szühéges szolgálatszervezési, szervezeti, személyi és belső irányítási intézkedéseket
megtenni.
Táj ékoztatásul közlöm, hogy Önkormányzatunk a Tűzoltó-parancsnokságot 2018. évben
2.000.000 Ft működési célú támogatásban, 20 fő munkatársát pedig - parancsnoki javaslat
alapján - j utalomban részesítette.
Fentiek alapján kérem a tisztelt Képvi se lő-testülete t, hogy az
követően fogadja el a m ell éklet szerinti beszámo lót!
Budapest, 20 19. február „~
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Melléklet:
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(5) Meghívandók:
Czeba János tűzoltó ezredes

kirendeltség-vezető

Béres Ferenc tűzoltó alezredes tűzo ltó -parancsnok
(6) Az

előterjesztést

kapják: -

Határozati javaslat:
A

Képvise lő-testület

úgy dönt, hogy

( 1) elfogadja a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének - ... . ......... „ . ./2019. iktatószámú e l őterjesztés melléklete szerinti - a
Budapest Főváros IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 20 18. évi szakmai
tevékenységérő l szóló beszámolóját.
Határidő:
Felelős:

2019. február 26.
polgármester

(2) felkéri a Polgármestert, a Budapest Főváro s IV. kerületi Hivatásos Tűzo ltó
parancsnokság 20 18. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
írásban tájékoztassa a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetőjét.
Hatá rid ő:
Felelős:

2019. március 8.
polgármester

A döntés alapjául szolgáló jogszabályhely: a rűz elleni védekezésről, a műszaki
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése.
A határozatok elfogadásához
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és a
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FÖVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
ÉSZAK-PESTI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDE LTSÉG
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L
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Beszámoló
a IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
tevékenységéről a 2018. január 1. - december 31. közötti időszakban

Készítette:
Budapest, 2019. január i.A
/ 1
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Czeba János

tűzoltó

ezredes

kirendeltség-vezető

\

Béres Ferenc tíízolt6 alezredes
tűzol tó-parancs 1101<

\t

BEV EZET ÉS

A 2012 . janu<lr l-jén hatál yba lépett. a katasztrófo védcl ern röl és <I kapcsolódó egyes törvények
módosításáró l szóló 20 11 . évi CXXV III. törvény szerint a katasztrófavédelem 11e1111.eti li gy. a
védekezés egységes irányítása állami feladat. A tüzol tósúgok úllarn i irú ny í t~·1s ~tlú kerü lte k.
integrálódtak a katasztrófa védelem szervezetébe. A tlíz el le ni védek czésröl. n 111üs1.aki
m en tés rő l és a tüzoltósilgról szó ló 1996. évi XXXI. törvény 30. ~ (5 ) bc ke1.désc alapjá n .. o
ti'í::o!tr>purnncsnok vogy kije/alt helye/lese évente heszámo/ u himtú.rns t/í::olfá\'Úg mi'íkiid<!si
te/epii/ési a11/wm1úny::ut képt>ise//f-test fii e/ének o I elepii/és 11'í::1 'l;de/111 i he( r::e I c.;nJI. 1i'í::l'C;dele111
érdekéhen fel/ inté::kedésekriJ/ és u:: oz::ol lwpcso/utos felwlwo/mí/ „ .

1. 20 18. 1t v L EGFONTOSABB CÉ Ll<ITÜZit SEI , FELA DATA I

/\ 20 18-as év kieme lt ICladata vo lt tüzoltó-parnncsnoksúgunk tek interébcn "
katasztrófavéde lmi törvény beveze tése óta eltelt id őszak clem 1.ése. n köv ctkc1. ti..:tO:::--d< :dapjú1.
az új struktúra hatékonyabbá tétele, valamint az új d várúsoknak, fdmlatoknak és
kih ívások nak va ló rn axi rnúli s megfelelés. Az új katasztrófovédclrn i szerve1.ctben nagy
hangsúlyt kapott a hivatástudat és a csapatszell em erös ítésc is. /\z ill lom úny képzésére, "
hivatásos szo lgálattal kapcso latos új tenniva lók 111egis111 ertetésérc és bctartatúsúrn nagy
hangsúlyt fektettü nk . To vábbképzésekkel, tanfolya111 okkal, gyakorlatokkal, szlikség szerin!
azok ismételt elvégzésével célunk a feladatok készség s1.intl't dsajátítiisa volt. Minden
riasztássa l kapcsa latos !"cl adatot a BM Országos l(ataszt ró ra védel 111 i r öigazgatósúg (BM
OK F), va lamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (rKI) bclsö normá iban
!"oglaltaknak megfclelöc n végeztünk. Munkánk cllútúsában célun k a gyors, pontos és
sza kszcrü fo laclat végrehaj tás volt. Ennek fontos eleme a bcos1.1úsok ho1. kapcso lódó naprakés;képzésck szervezése, megtartása és számonkérése a híradós foladatnkat ell;'1 t('i, " beosztot t
tü zo ltói. a gépjá rrn üveze1ő és szcrkcze löi. a szo lgá latparnnc:snoki munkú t végzök vala111 in t ;1
hivata li mun ka rendben dolgozóktól egyará nt. A hi vatali munkarendben dolgozók
feladatkörébe tartozik az új progranrnk , nyiivántartúsok, kimutatásuk naprak és1. vc1.etése,
va lamint a készenléti ál lomány személyi és tárgyi felt ételeinek biztosÍL<Ísa. !\ teljes úllo rn úny
munkáj ának nagy részét teszi ki ezeken felül a júrrn ü és egyéb gépek. hcn:ndc1.ésck
111eghibúso c!ás~1 va l ,
azok rnegszí.intetésével kapcsolatos tClaclatok IC!s1.6111olúsúra tett
intézkedések megszervezése és végrehajtása.

I I. AZ ELVÉGZETT FEL A DATOK, MEGTETT I NTÉZKEDÉSEK
lt r tékclés tiízo ltó események a lapj:í n

!\ IV. kerü leti 1Iivatásos Tüzo lt ó-parancsnokság ( IV. kerü let i HTP) rnük ödési terül etén a 2018 .
január 1. és 2018. december 3 1. között eltel t id ősza kban 1303 alka lom ma l kapolt ri as1tást é~;
27-szer utólagos bejelentésre kaptunk jelzést.
/\ IV. kerületi HTP, vala mint a rövárosi Katasz!ról~tvéclc lrni lga1.ga1ósúg készenlé1i
szerállománya, müködési terüle tünkre. a 1V. kerü letbe SJ 1. a XV. kerükt bc 456. Dunakcs1.i rc.:
178, Fótra pedig 137 esetben kapott ri asztást.
/\ IV. kerü leti HTP 11 87 alkalommal volt az esemény adatga7.d{1ja vagyis a TMMA
ki!öltéséért fel e l ős, cbböl 11 6 1-szer a müködési kö rze tünk ben. 26-s;:or mús kc rli lelck bcn
illet ve Pest megyében végzett mun ka során.
IV. ke rül eti Hivatásos Tü:z.ol tó-parancsnokság szerei 127 esetben segít ettek mús hivatásos
tüzo ltóságoknak a káresemények felszámolásában .
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Káresemények megoszlása fajták szerint

m ű kö d és i

kö rzctün khen

Tüzeset

535 db

Müszaki mentés

768 db

Beavatkozást

igén y lő

221 db

tüzeset

Beavatkozást igén y lő müsza ki mentés

574 db

Téves jelzés: tüzese t

220 db
160 db

müszaki mentés
Kiérk ezés e l ő tt felszámolt tüzeset
Kiérkezés

e l ő tt

Szándékosan

65 db

32 db

felszámolt müszaki mentés

megtévesztő

tüzeset

1 db

Szándékosan megtévesztő müszak i mentés

l db

27 db

Utólagos jelzés

Ká rese mények megoszlása telep iilésck szerin t

350
300
250
Otüzesct

200

a műs zaki mentés

150
100
50
0

I V. l<eriilet

XV. kerii/et

Fót

D1111"kesú

Káresemények megoszlása a riasztási fo kozatok szerint

Az összesen 1330 db káresemén y köz ül 1285 db riasztás vo lt l- es fokoza tú . l~ bbe a riaszt{1si
fo kozatba tartoznak a téves jelzések is. 11-es riasztási fokozatú káresemény összese 17 db volt.
III-as riasztási fokozatú káresemény 1 db vo lt. IV -es és V-ös riasztási fokozatú káresem ény
nem vol t. Az utólagos jelzéseknek nincsen riasztási fokoza ta. amelyböl 27 db vo lt az elmúlt
évben.
A XV kerületben fe lszámolt 456 db káresemény közü l 430 db riasztús vo lt l-cs fokoza tú . 1l-es
riasztási fokozatú káresemény összese 6 db volt. 11 l-as, 1V-cs és V-ös riasztús i fokozatú
káresemén y nem volt. Utólagos jelzés 16 db vo lt az elmúlt évben.
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Káresemények megoszlása típus szerint - XV. kcriil ct·
Beavatkozást

igénylő

óú clb

tüzeset

Beava tkozást igénylö rnüszaki mentés

202 db
67 db

Téves jelzés: tüzeset

52 db

müszaki mentés
Kiérkezés

előtt

relszámol t tüzeset

35 db

Kiérkezés

előtt

felszárnolt müszak i mentés

16 db

Szándékosan

megtévesztő

tüzeset

1 db

Szándékosan

megtévesztő

müszaki mentés

1 db
16 db

Utólagos jelzés

A káresemények felszámo lásával kapcso latos fela datok ellátása mindig pontosan és hiba
nélkül, szakszerücn történt, a müveletirányító ügyelet i szolgálatot ellátók a szükséges
ismeretekkel rendelkeznek. Megfele l ően tudják keze lni a müvelctinínyító helyiségben lévö
informat ikai eszközöket, és megfe l e l ően vezetik a különf'éle nyil vá ntartúsokat. !\napi lé tszám
nyilvántartásokat, va lam in t az állomány készenlétbe helyezésével kapcsolatos ldadatokat <i
rájuk vonatkozó mértékben ism erik. A kárhelyszínek mcgköze lítésckor megl"E:lelö
he l yis m eret rő l tettek tanúbizonyosságot munkatársain k, he lyszínre érkezésük minden esetben
az elvárható id őtartamon belül történt. 1losszabb vonul ási id ővel csak Dunakes·1.i, va lamin t
Fót vo natkozásában lehet számítani. A kárhelyck gyorsabb megközelítésérn.:k érdekében a
tüzőrségek minden szere, rendelkezik GPS készülékkel.
Beavatkozásainkat a kataszt rófavéde lmi müvele ti szolgálat (KMSZ.). illet ve <11. cllenö ri'.éi
elöljárók valamennyi esetben hatéko nynak és jó színvonalúnak értékelték. Általánossúgban
elmondható, hogy tüzol tási és mentés i tevékenységün ket a gyors és mcgalapm.011. szakszerí'l
mun kavégzés jellemzi. A készenléti állomány a szereket, felsze rcl éseket és ezek technikai
paramétereit, taktikai alkalmazhatóságát ismeri, ezeket a napi munka végzés sorún
megfele l ően , szakszerüen használja. A szerekkel, lclszcrelésekkel. kü lönleges sze re kke l
kapcso la tos elm életi és gya korl ati i s m e rete iről a személyi úllomúny a kül önbözö szint(i
ellenőrzések során is számot adott.
Az elmúlt évben 1 alka lom mal tartott ellenőrzést az FKI Ellenörzés i Szo lgú lata, 17-szer a
KMSZ, 28 alkalommal kaptunk ellenőrzést az tszak -pcsti Katasztról'avéclclmi Kirendeltség
(Kirendeltség) részéről. Az ellenőrzések kisebb hiányossúgolrnt túrta k fel. ami ket amnn al
javítottunk és azóta folyamatosan arra törekszünk, hogy az ellcnö rzések sorún mindent
rendben ta láljanak az el l e nőrző elöljárók. Elvárás a Tüzo ltó-parancs nokság veze t ői állománya
felé, hogy részükről is folyamatos legyen az e ll en ő rzés, ezért a tüzo ltó-parancsnok és ét
parancsnok-he lyettes 84 esetben tartott ellenőrzést, ebbő l 15 alka lom munka idön tt'.il vagy
hétvégén történt.
A jogszabályi változások következtében a Chinoi n Zrt. létesítményi tüzol tósúg lel ügyelete és
ellenőrzése is Parancsnokságunk Celadatkörébe került. Rendsze resen tartottunk szemlét ai'.
állomáshelyükön, aho l mind az állomány felkészültségét , mind a gépjármüveik és technika i
fe lszere lésük megfelelőségé t , karbantartottságukat e ll enőriztük. !\ Chinoin Zrt. létesítményi
tüzo ltóság állomán yának szak mai fe lkészü ltsége, technikai eszközeinek színvonal<1
kimagasló, tevékenységüket szervezetten, nagyon jó szín vonal on végzik.
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Gyakorlatok

Az éves gyakorlatok tervezéséné l egyeztettünk a létesítmények vezetőivel. va lamint a hely i
közmü vál lala tokkal, megv izsgá ltuk a várható, és !Clmerlil ö vesl'.élyfo rrúsoka l. melyek
figyelembe vételével az esetleges ri asztásnál gyorsabb és pontosabb lelsz<ímolússal tudunk
dolgozn i. Enn ek eredményeként az eddiginél hatékonyabb a7. együttműködés Tüzo ltóparancsnokságunk és az egyes létesítmén yek között.
J:frmüvck

'r

.J ármüvein k müszaki ál lapotát a rendszeres és szakszerü ka rbantarlússa l próbúljuk szinten
tartani. Az éves ütemtervnek megfel e l ően a kü lönféle techn ikai ellenőrzö vizsgálatok és
müszaki vizsgák az FK I Műszaki Osztályának irányításáva l és kül'.remüködésével
hiánytalanul végrehaj tásra kerül tek. A technika i elle nőrző vizsgá latok sorún több kisebb
hiányosság (!ü tés, ablaktörlő, stb. meghibásodás) merült tel. /\ júnnüvck má lháwll
telszereléseinek állapota m egfe l e l ő, az esetlegesen fö l merülő javításokat soron kívül
elvégeztük, vagy megrende ltük , melyhez segítségün kre volt a MCtszaki Osztály. A/.
elhasználódott, tönkrement felszerelések nagy részé nek pótlását a Tüzoltó-parancsnokság
raktárából meg tudtuk oldan i, mí g a több it az FK I központi raklúra biztosílottél
Parancsnokságunk számára.
Munkavédelem

A BM OKF és az FKJ Munkavédelmi Szabályzatába n fog lalt elöírc'1sokat betartjuk. A IV.
kerületi HTP-n a munkavédelmi oktatások 20 18-ban az e l őírt módon megtörténtek . Az é,·
során többször is sor került a készenléti szo lgálatot ellátók számúra a tanulsúgos balese tekről
szóló oktatások megtartására, valamint az ismét l ődő munkavédelmi ok tatások is
megtörténtek. A munkavédelemmel kapcsolatos iratok, okm únyok vezetése folyamatosan, a/.
előí rásoknak megfelelően történik. A szolgálatparancsnokok. rajparancsnokok és techni kai
megbízottak
rendszeresen
el lenőrzik
a
véd őfe l szere l ése k ,
sze rszámok. gépek
működőképességét, karbantartottságát. A bi ztonságtechn ikai felülvizsgálatok a7. clöí r{1sok nnk
m eg f'e l c l ően megtörténtek, ezekről megküldtük az ndatszolgáltatást n MCts/.<tki Osztálynak.
ame ly ped ig eljuttatta részünkre a follilvizsgá lati jegyző k ö n yveket.
Iparbiztonság

XV. kerület
Két veszé lyes anyagokka l fogla lkozó alsó küszöbértékü üzem talúlh ató a XV. kerületben. A
Med impex Kereskedelmi Zrt. gyógyszeripari , álta lános vegyipari, élelm iszer-kémiai
alapanyagok, segédan yagok, késztermékek komplex logisztikai szo lgáltatását látja el. A
Pa lota Környezetvédelmi Kft. a környezetvédelem, azon belül fö profilként a veszélyes
hulladékok kezelése területén nyúj t szolgáltatást, fő tevékenysége a veszélyes hull adékok.
szennyv izek átvétele, ko mplex szolgáltatás keretében. Veszélyeztetö fo rrás még a bennünket"
Chinoi n Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt., mint fe l ső küszöbértékü veszélyes
anyagokkal fog lalkozó üzem, ezért a k ül ső védelmi terv 4 üzem veszélyeztetésének
kezelésére íródott. A kerületben 1 küszöbérték alatti üzem található. A Bagi Kft. növényvédü
szerek raktározásáva l fog lalkozik. Jelenleg a XV. kerületben nincs lelséí küszöbérték Cl ü1,e111.
Veszélyes anyagokkal fog lalkozó üzemben 20 18-ban veszélyes anyagokka l kapcsolatos
súlyos baleset, ill etve üzem zavar nem következett be.
A kerü letben az üzemek hatósági e ll enő rzése, a helyszíni szemlék. gya korlatok
fo lyamatossága biztos ítot1 , az üzem e ltetők a jogszabályi követelmények nek , a1, azokból erecléi
feladata iknak , kötelezettségeinek maradéktalanul próbálnak megfelelni.
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A vcszélycs-círuk szcíllításcína k e l lenő rzésé t l'ö leg é1 kerület külsü ter ületein végezzük .
az MJ ki veze t ő szakasza. a Szentmihál yi út, Rúk ospalotai lrntúrli t, Késrnúrk u..
va la111in t a Régi fóti út és körn yéke területén, ill etve u S1.(111l(°i !()Jd t'.1t kiirn ye1.ctéhcn
Megá llapíthat<'>. hogy a veszé lyes áruk közúti szállítcísa ne m .iclentiis. llileg céli°org;li\)mba1 1
tört én ik. 20 18-ban a kerületben veszélyes árú szá llítássa l ka pcsola tos baleset nem 1ürté11t.
Létfo ntosságú rendszerek és létesítm ények kapcsán több S7.akl iatósúgi eljúrúshan vet tünk részt
az infoko111rnuni kációs technológiák úgazat tekintetében.

jellemzően

Polgá ri védelem
A XV. kerül et helyi, köte les polgári védelmi szervezet üllomúnyünak fc ltiiltiit tsége 100 1X1-os
(500 lo). /\szerveze t rendelkezik tec hnika i igénybevé teli tervvel./\ polgúr111cstcri lrn1 círnza1 ta l
lebiztosítoll techn ikai eszközök-, va la111int befogadó hel yek szc1111éjét idén is végrehajto ttuk. <1
pon tos ításokat elvégeztí.ik (beosztó határozat vissznvonúsa. (1j cs1kii1tik. bclc>g~1(1l°1 heh
beosztása).
A kerület veszél y elh árítási tervét a mellék leteivel (Helyi vízldr-elhúrítúsi terv, l<.i tclcpítései ·be l'ogadási terv. Kül ső véde lmi terv) együ tt aktua lizáltu k. A l lcl ios rendszer polgári védel mi
nyi lvántartását pontosítottuk, a szükséges változtatásokat, módosí tásokat végrehaj tottuk .
20 18. februá r 22-én a Chino in Zrt., május 24-én a BERT lJjpcst i l·:rö111ü. j ún ius 1~-én ~1 P al ot~1
Körn yezetvédelmi Kfl. ok tóber 10-én pedig, a Meclimpex 7rt. vcszélyc1.tctésc ka pcsún
részleges kü l ső védelmi terv gyakorlatot tartottu nk.
A veszélyeztetett területeken te lephell ye l rendelkezö cégeket riasztottu k. ;1 do lgozúknt
clzárkóztatt uk, a kerületi polgári védelmi operatí v törzs (OpT) megalakult, elkésl.Í tctte "
lakosságtájékoztató anyagokat, illetve felkészültek egy esetleges kirncnekítés i-. befogéldús1
fel adat végrehajtására . Az OpT 5-5 fővel állt !'c l mind a nég) éilkalo111m<il . .1 \ kt11rc111üküd(,
szervezetek összesen 155 röve l vettek részt a gyakorla tokon. Czcba .lúnos tC1. o.redes.
kirendclt ség-vezetö meg lel elöre értéke lte mind a 4 gyakorlat végrehaj t ús~11. /\ siker u
társszervezetek kel (kerü leti rendörkapitányság. önkorn1án : 1.<1\. ii nk é ntcsck) összclrn ngol t.
kivú ló együttmüködésnck köszön hető . A felkészü lés, valamint a lakossúg védcllllc érdckébc11
szükségesek és hasznosak az ilyen típusú el l enő rzö gyakorlatok .
Megtörtént a lakossági riasztócszközök 2018. évi morgató prúbúja. /\ kerlilcthc tcicpítcll
motoros szirénák ( l 7 db) üzemképesek, rendelkeznek érvényes életvédel mi folli lvizsgú lat ta l.
A havi Mo LaRi próbák elő tt minden alkalommal tájékoztatást adtunk ki az Önkormányzat
hon lapjún. A havi próbákat figyelem mel kísértük, hi ányosságot nc111 tapasztal tunk.
Az éves kockázatbecsl ést elvégeztük , javaslatunk at a bcsorolásrn elké:;z itctt ük és a/
Ö nkormányzat jóváhagyásra továbbította a BFVB elnöke fölé. A XV. kerü let vü lt o1.at lanu l 1.
katasztrófavédelmi osztályba van besorol va.
A kerület éves lakosság fe lkészítése az általános- és középiskolás tanulói részére idén is
megrendezett „Ifjúsági Katasztrófavéde lmi Verseny'·. vala mi nt a közösségi s7.olgúlat
keretében került végrehajtásra. A kerületi ifjúsági versenyre 14 csapat (8 általúnos- és (1
középiskola) nevezett. Az általános iskolások versenyében nyertes Czabán Samu Áltnlúno~;
Isko la csapata ti sztességesen helytál lt a f?városi döntön. míg a kö1.épiskolúsok köziill
di adalm askodó László Gyula Gimn áz ium és Altalános Isko la t.:sapala a 2. helyen végzt.:lt.
Cé lel lenörzés keretébe n vizsgá ltu k a tél i kockázati helyszíneket. a közlekedési
csomópontokat, a kén yszer- várakoztató hel yeket, a kisv ízfolyúsoknt, u vízi létesítményeket.
amelyek a hirtelen , nagy mennyiségben lezúdu ló csapadék úl t<1li ldros kö' ctkl.:1.rnényd
mérsék lését szolgú lják, a fá kat-, fasoroka t, a motoros szirénúkat, H polgúr111esteri hatúrozatta!
lebiztos ított technikai eszközöket- és befogadó helyeket, va la111i nt belvízvédelm i bc júrúson
vettünk részt. Az ellenő rzéseke n résztvevö szervezetek kel jó együttml'iködést al akí tottu nk ki .
1
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KIMU TATÁS
a XV. k c riilctb cn végr eh ajtott 201 8. évi pol gári véd elmi h a tós;ígi elle n íi rúsc k r ií l
-·- -

Ellcníírzési
helyszíne
jcgyzií könyv
szií ma (db)
szá ma (dh)
(dh)

E lle n ő rzés

f. lleniírzés tilrgya

E ll e nőrzés

·-·- - ---- ---

Fel tár t
sza bálytalanságok
szií 111 a/111 cgsz iin tetve
(d b)

i - - - - --

Téli kockázati helyszínek, közlekedési
csomópon tok hclysl'.ín i eé lel lenörzése
Kis víz!Olyúsok, látvá ny tavak helyi
vízk{1r kockázatainak felmérése,
helyszíni céle llcnörzésc
Vízi létesítmények. mint kockázatai
helyszínek lc liigyelc1ének cllenörLésc,
amelyek a hirtelen, nagy
mennyiségben lezúdul ó csapadék által
okozható kúros következmények
mérséklését szo lgcílják
Bcl vízvédcl111 i bejárás

6

12

-

-

1()

---

5

5

--- - ~---

-

·--

5

-

_j

-1

1

Technikai eszközök 1ccl111ikai szemléje

6

6

Befogadó helyek cllcnörLése

18

18

Motoros sz irénák cllc116rzése

17

17

RK VTGY (Chinoin, Medim pex,
Palota, LJj pcs ti l·: rörnl't) pv OpT
lak. véd .-cl kapcs. lcv. e ll enörzése

- - - -- -

10

1()

-

12

--

1

-

-

- - --

6

-

18

-

17

4

4

- -,.----- -

- -- .....--

-

·- -

1

j
i

---

4
~- -------

Szabad téri kockázati helysz ínek
c l lenörzése
Szabadtéri kockázati helysz ínek
utóe 1l c n ő rzése

5

5

5

1

- -r--- ---·- - - · - - 1

1

73

79

1

-

- -

Összesen:

79
---

1/ 1
·- - - · -

-·--

l

Pénz iigyi és gazd asági tevékenység

20 18-ban a rövárosi Ka tasztrófavédelm i Igazgatóság intézkedése alapjú n a Parnncsnok sú!:!
hav i 100.000,- Ft-os hav i e l ő l egbő l gazdálkodott. A vásá rlú sok ki zú ról ag a Ga1.dasúgi
lga7.gató-h elye ttes és a Müszak i Oszlúly vezetöj ének engedél ye alapjú n tiirténtck. önállc'>
gazclá lkoc.lússal nem rendelkezünk .
A pénzügyi, bizonylati fegyelem parancsnokságun kon jó színvona lú . 2018-ban is gazdaságos
és célszerl't fe lhasználásra törekedtünk és törekszün k minden területen. /\ pénzügyi
tevékenység parancs noki e ll enörzése a vonatkozó rende lk ezések nek 1m:g!Clelö.
A személyi állomány j árandósága inak és egyéb ju tt aléÍsa in ak ki1i zctésc 111i 11dc11 csclbc11
megtörtént , a lakossági fol yószá mlákra tö rté n ő átutalás fo lyama tos.
Az ad rni nisztníciós tevékenységünk papír alapú rési.'.ét nagymértékben csökkcntcllük.
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lnga tl an helyzet
Laktanyánk épLilcte az 1938-as évben került hasznúlatba. A1. épület eddig j clrntösehh
felújí táson nem esett út. A kazánok hörnérsék lct l'liggií s1.ahúlyo1.hatóság<1 tovúbbra sem
megoldott , va lamint egyes nyí lászá rok (az irodákban és a ko11dicio11úlú teremben) ross1.
ál lapotúélk , 111 indez jclentös energia fclhasználúsi többletet jelent.
A laktanya elektro mos hálózata rendkívül elöregeclct l. , agyob b energia i g~ nyhe,·é teli1
kihaszná lás sorá n tö bbször előfordu l megh ibásodás. úrarnkimarndéÍs.
A laktanyában a személyi ál lomány önerős rnunk<ílatok kerete in belül több J\.: lú,iitúst is
el végzett. vala mint az állomány mindennapi életét élhe t őbbé. korn fo rtosabbcí te,·() rn unkúk
valósultak 111eg. Ezen rnunkúlatok keretein belül tiszl<l sági festést ha,itott végre ;1z úll o111á11y. ú.i
júrólap került a készenléti úllom ány fo lyosójára, a hálóhelyiségek é~ a s1.olg:íl;1tparn11cs11oki
iroda lrnninált parkett ázva lettek. A személ yi áll o111ú11 y kon ylw rl:s1.ében ki lett cseré l\'l.: a rl:gi.
rossz <illapot ú konyhabútor. Ezen munká latok Budapest hin'1ros IV. kcr[ilt:t Ú,ipes .
Önkorm{rnyzata. va lam int Budapest Főváros XV. kc rli let Rúkospalnta. Pes tújhely. (Jjpalol11
Önkorm ányzata tám oga tásá ból valósultak meg, amit ezúton is s7.erctn énk megköszönni.
A földszinti kond i ci o n ~il ó terem a többszöri felúj ítús ellenére is beázott. 2018 -ban ;1 tetíiterns:;
szigetelése megtörtént, így már csak a kondicioná ló terem fClú.iít~sút kell ,·égrchajtani.
/\ vízhúl ózat szint én rendkí vül elöregedett, több hel yen kel lett 111 ;'1r ,i :1,·í1;111i a cs(),·ckcl.
valamint bili ncsekkel leszorítani , mert a korrózió 111iatt kil yukadt l:s sz1\ mgotl a 'Íi'. . ;\„
elmúlt évben többször fordu lt clö dugu lús mind a J'ö lds1.inti. mind <11. clsö emeleti
rnel lékhelyi ségekbcn.

Állomány
Parancsnokságunk létszáma 67 fő , e bből a vonulós létszúm 62 fii A hi vat ali mun lrnrc nd bc n
dolgozók létszúnrn 5 IO. ame ly l fö 1C1zoltó-parancsnokból. 1 l'ö parancsnok -hcl ycttesbií l. 2 f'ö
ka taszt róravédel rn i rnegbízottból , valamint 1 fö müszaki-biztonsúgi ti sztböl úll. 20 18-bnn
fegyel rn i eljárús nem indult senki ellen.
2016 októbere óta közfoglalkoztatoll személy nem volt fog lalkozta tvé1 rarn ncs noksúgun ko n.

Kommunikáció
A kommunikációs tevékenységün k jó, a hel yi saj tóval való kapcso latun k mind a IV. , mind ;1
XV. kerli lctben rendszeres. Társadalrni kapcsolatain k s1.éleskörück. _it'1 kapcsnléitnl ~1 polunk <1
jelentösebb gazc!ú lkoc!ó szervekkel és a különbözö túrsad almi s1ervczctc kkc l eg:- arúnt.
Többször részt vettünk kü l önböző sport rendezvénye ken. IClkérésre tú,ié km.tatókat.
e l őadá so kat ta rtottunk. Továbbra is gyakori Parancsn oksúgunk on az óvodús. is kolús csoportok
látogatása. Katasztrófavédelmi közösségi szo lgálat keretében tübh kéi1.épi sk ol ús tanu lú
is merhette meg a tüzo ltói mun ka sza kmai rej tel rn eit. A7. önknrmi111y1.a tokknl. kiizbi1.tonsúgi
referen sekkel, véde lmi ügyintézökkcl. va lamint a kormányhi vata l munk atú rsai v:tl példaértéld1
a kapcso latunk.
A 2018. évben a IV. kerül eti HTP, illetve az ál tala megküldött központi ti1jékoztató an yagok
összesen 153 alka lomm al szerepeltek a IV. és a XV. kerületi méd iába n. 34 alkalo mmal a helyi
televízióban inte1jú, hel yszíni riport, valamint képújság fo nn ájúban. illetve 20 cikk és C)<)
közleml:ny vagy felhí vás keretében a kerü leti lapokban.
1
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Közösségi szolgMat

Azokkal él l okta tási i11lb111ényc kkel , a111elyekkcl a kii1.iisségi ~1.olg<'il<1l tcljcs itésérv
Paruncsnokságun knak érvényes 111egá llapodása va n, fo lyu 111atos a kapcso lul. A 25 érvényes
111egá ll apodússa l rt:nclelkezö ok tatúsi intéz111ény közül 16 a IV. 0s a XV. kerü letben talá lható . C)
pedi g más l'övú rosi kerü let vagy Pest- megyei város intézmén ye .
Oktatúsi intézmény/ db

Fö / 2015

Alka lom I 2 óra

Öss1.: óra

?r
_)

190

98

15 12

Egy ü ttmííköd ési

A Palotai Polgá rörség Önk éntes Tiízolt ó Egyesület (111 katcgliriét)111cgúll apotlú!->lrn1 ';'tl lalt;1.
hogy térítés men tesen közreml'lköd ik Budapest XV. kerülctébcn a me ntií- tLÚ.\ 0cle l111i kiadatni,.
ellátásában és az Észak -Pesti Mcntöszervezetben.
Türsszcrvekkcl va ló együttmííködés
Á7.
önk én tes tl'lzo ltó egyesül etekkel,
társsze rvekkel
kia la kí tott mu 11 kakupc.:snla
ercd111ényes11ck bi1.0nyu l1 a kúrcsetck fe lszámo lása során. Ki eme lk ecléie n .ió a k<qKsolul mi11 d
Budapest Fövúros IV. kerület Újpest Önkormányzatával. min d pedig 13uda pest Hi város XV.
kerület Ri1kospal ota, Pest újhel y, Új pa lota Önkormányzatá val, amel y rn1gyba11 ellíscgí ti n gyor~;
és hatéko ny fe ladat végrehajtás unkat. A rendő rségge l szintén j ó kapcso la t <llak ult ki.
rendszeresek H he 1yi szin tl'I parancsnoki egyezte tések.

Összegzés
A IV. keríí lcti Hi vati1sos TC1zo lló-parancsnokság a vonatkozó jogszabályoknak é~;
irán yílószervi normák nak megfe l e l őe n végzi lc laclatail. Rc11tlcl1e10síinkbö l ered(1
felad atainkat. va la111int cé lkitüzéseinket si keresen te l,icsílc ttü k. Az állomú ny _jól végezte
fclaclatál , a tanult elméleti és gyakorlati tudását sikeresen alkalmazlél él káreselek ll:lszú molús<1
során. A müködés i teríilellínkhöz tartozó önkorm ányzatok lakossúgának és értékei nek
véde lm ét, biztonságát az e l őző évek hez hason lóan maxim ál isa n teljesített ük.

III. A 201 9. ÉV f'[LADATAI

Ne héz e l ő re tervezni egy évre, de az elmúlt évek tapa sztal atai nlapjé'tn kieme lt li gyelme l ke ll
fórclítanunk a szé l sőséges idöjárás okozta viharkárokrn, vill úmúrvizekrc va lamin t a beh Íi'
elleni védek ezésre. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Ön konnún)'l.mú val. L's l1udapes1
föváros XV. kerület Rákospal ota, Pestúj hely, Újpalota ÖnkormúnyL.atúva l cgyc tl'rtéshen a;·
ezzel kapcsol atos in form ác iók nyomon követése fo lya ma tos. A bc lvízclve telö úrkok
csatorn ák . átereszek , védrnüvek állapotának fo lya matos fi gye lme. s1.ükség sze rin ti
karbanta rtása állandó odafi gyelést és jelentős munkát igé nye l. Fö cé lkit üzései nk között
szerepe l az úllomány szakma i ismereteinek fej lesztése, valamint H foko zatos lakta ny:1
folújí tások végzése az áll omány bevo násával.
Budapest, 20 19. január 12.

~

Béres Ferenc tíízo llú a lezredes
tíízo l tú-parn n cs n ok
C)

