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Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (a továb
biakban: Gödöllő HTP) tevékenységét a vizsgált időszakban a szervezetet érintő jogszabályok, az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Pest 
MKI) normatív szabályozói, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzata és Gödöllő Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség ügyrendje alapján végezte alapfeladatait. 

A Gödöllő HTP, a területi szerv és a kirendeltség feladat meghatározása alapján hajtotta végre a számára 
meghatározott integrált hatósági feladatokat, a kibővült hatáskörökkel kapcsolatos szabályzók elsajátítását és a gya
korlati alkalmazásra kiemelt figyelmet fordítottunk. 

Megkülönböztetett figyelmet fordítottunk a megelőző tevékenység integrált szemléletű végrehajtására a tűzoltó
technikai szakfelszereléseink és gépjárműveink karbantartottságára, valamint az állampolgárok védelmére működé
si területünkön. 

A Gödöllő KvK illetékességi teruletén mind a két járásában működik a Járási Önkéntes Mentőcsoport, így 
nagymértékben megnövekedett a helyi katasztrófahelyzetekben bevethető létszám, amely nagyban hozzájárul a 
lakosság biztonság érzetének növekedéséhez. 

A járásokban a katasztrófavédelmi elnökhelyettesek segítik a helyi védelmi bizottság működését, a betöltött 
feladatukat megfelelő színvonalon végzik, a védelmi igazgatási területén is folyamatos a munkavégzés és a kapcso
lattartás a járási vezetőkkel. 

A Gödöllő HTP állományának továbbképzése az egész évben folyamatosan történt, az országos és területi kép
zéseken is túl, helyi szinten is végeztünk: felkészítést és időközönként számonkérést is. 

A fegyelmi helyzetünk a szigorú követelménytámasztó elvárásoknak megfelel az állomány alakiassága és 
fegyelmezettsége az elvárt szintű. 

Általános jellemzők 

A Gödöllő HTP működési területe Pest megyében, Budapesttől északkeletre a Gödöllői dombság és a 
Galga patak által átszelt síkvidék találkozásánál helyezkedik el. A működési terulet 26 települése jellemzően 
kertvárosi, kisebb részben lakótelepes jellegű, melyet két járást foglal magába, terulete közel 66 OOO hektár, 
a lakossága 175 OOO fő. 

A parancsnokság területén árvízi veszélyeztetettség nincs, nagy folyó nem érinti a működési területün
ket, csak a felszíni vizek elvezetésére alkalmas vízfolyások, Galga, Rákos, Szilas patak találhatók. Árvíz
veszélyeztetettség nem jellemző ezekre a vízfolyásokra. A dombság jellege miatt, azonban a gyorsan lehulló 
csapadék villám árvizeket, valamin belvíz-veszélyeztetettséget idézhet elő. 

A teruletünket több közlekedési fővonal átszeli, illetve érinti, mint például az M3 és M31-es autópálya 
és a 3-as számú főútvonal, amelyek tranzit útvonalnak számítanak kelet Európa irányában, de jelentős a vas
úti személy- és többek között veszélyes anyagszállítás is, amely Miskolc és Balassagyarmat irányába törté
nik. 

A főváros közelsége jelentősen megnövelte az ipar kialakulását, amelyből kiemelkednek a TEV A, a 
Chinoin és GE telephelyei, de megemlíthetjük az ország legnagyobb sport rendezvényének a F-1-nek helyet 
adó Mogyoródon található Hungaroringet, amely önmagában is képes 180 ezer fő mozgósítására egy hétvé
ge alatt. 

A fentieken kívül jelentős mértékben vannak zöld területeink, amelyek nagy része a Pilisi Parkerdő Zrt. 
erdőterületeiből, valamint mezőgazdasági hasznosítású teruletekből áll. 
Ezen teruletek elsősorban Aszód Járás teruletén helyezkednek el és jelentenek nagyobb szabadtéri, illetve 

vegetációs tűzzel kapcsolatos veszélyeztetést. 
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Kitűzött feladatok végrehajtása 

A 2015. évre kitűzött és meghatározott feladatok összességében teljesültek. A hatályba lépett új jogszabá
lyokat, azok végrehajtási rendeletét, a belső szabályzó intézkedéseket az állomány megismerte és az abban 
foglaltakat a képzések alkalmával valamint munkája során alkalmazta. A képzések a BM OKF, a PMKI 
iránymutatásával, valamint a helyi sajátosságok figyelembevételével kerültek megtartásra. A megrendezésre 
kerülő szakmai és sport versenyeken az állomány aktívan részt vett. Az állomány számára szervezett gya
korlatok helyszíneinek kiválasztásakor figyelembe vettük a területünkön található veszélyes, ipari létesítmé
nyeket, illetve kiemelt figyelmet fordítottunk a területünkön található TMMT-re kötelezett létesítmények 
felkutatására. 2015. évben az integrált katasztrófavédelmi elvárásoknak megfelelően folytattuk a számunkra 
meghatározott hatósági munkát. Célkitűzéseink között szerepelt első sorban a nyári időszakra vonatkozóan a 
vegetációs és mezőgazdasági területeken keletkezett tüzek számának csökkentése, a téli időszakra történő 
felkészülés keretében pedig a szénmonoxid mérgezések számának visszaszorítása. Ezen felül az állomány 
részéről elsősorban a rendezvények helyszíni bejárását, tűzoltó vízforrások' ellenőrzését, a parancsnok
helyettes és KVMB-s kollégák részéről pedig a veszélyes áruk közúti, vasúti szállításának ellenőrzését, va
lamint telephely és szabadtéri tűzveszélyes területek illetve erdőterületek tűzvédelmi ellenőrzéseinek ellen
őrzését jelentette. 

Kiemelt feladatok, események 

Az eltelt évből az újonnan kiadott és megjelent jogszabályok és a szakterületi szabályozók elsajátításán 
és az igazgatói feladatszabó értekezleteken elhangzottakon kívül, kiemelt feladatként a Gödöllői Tűzoltó 
Testület 125 éves fennállásának évfordulójának megünneplését emelhetjük ki. 

Az említett megemlékezésünkön felül a területünkön több nemzetközi és országos szintű rendezvény is 
volt, amely működési területünkön található Hungaroringen zajlott. Az említett létesítményben rendszeresek 
a rendezvények, de méretük és nemzetközi megítélésük alapján a Forma-1 rendezvényét, a WTCC túraautó 
világbajnokságot, az ETRC Kamion Európa Bajnokságot, az Opel, a Word Series by Renault rendezvényét, 
valamint a VW Golf találkozót emelhetjük ki. Az említett rendezvényeken több alkalommal a rendezvény 
katasztrófavédelmi biztosításában működtünk közre, valamint az OTB és a TTB megjelenését segítettük 
állományunkkal. A rendezvényeken történő részvételünk rendszeres, így többek között megemlíthetjük még 
a Tigáz DSO szervezésében lévő HSE napon történő megjelenésünket, valamint "a mezőgazdasági betakarí
tási munkákkal összefüggő tüzek megelőzése" címen szervezett országos konferencián történő közreműkö
désünket. 

Az elmúlt időszakban nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a kiemeltebb beavatkozásainkat, valamint 
rendezvényeken történő megjelenésünket rendszeres fényképfelvételekkel dokumentáljuk, amelyet Pest 
MKI szóvivője részére rendszeresen felterjesztettünk. 

Vezetés, irányítás együttműködés területe 

A Tűzoltóparancsnokság irányítását a Parancsnok látja el a helyettese, az Őrsparancsnok, a műszaki biztonsági 
tiszt, a katasztrófavédelmi megbízottak és a szolgálatparancsnokok részére történő feladatszabás következetes és 
célorientált végrehajtásával. Az alparancsnoki állomány, az integrált hatósági részcselekmények végzésére felké
szült és a helyszíni ellenőrzésben rendszeresen részt vesznek. Az újonnan jelentkező hatáskörök és azok eljárási 
cselekményinek szakszerű végzése érdekében folyamatosan képezzük mind az alparancsnoki állományt, mind a 
katasztrófavédelmi megbízottakat. A vezetés - irányítás szempontjából kiemelt figyelemmel kezeljük a fórum
rendszer működtetését, amely beszámoltató és feladatszabó jellegű. Az információk áramlása a havi feladat
szabó megyei értekezleteken, illetve a havi, heti kirendeltségi koordinációs értekezleteken és a havi rendsze
rességgel tartott szolgálatparancsnoki értekezleteken, illetve a HTP napi pontosításain valósul meg. A szol
gálati csoportok részére parancsnoki átadó füzetben kerülnek rögzítésre azok a feladatok, melyek mindhá
rom szolgálati csoportra vonatkoznak. 

A jelentkező feladatok kontrollálása, koordinációja a parancsnok által valósul meg. 
A parancsnokság folyamatos kapcsolatot tart a helyi társ és együttműködő szervezetekkel, valamint a 

települések polgármestereivel, jegyzőivel. 
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Mentő tűzvédelem 

A 2015. évben, a jelzések alapján összesen 760 káreset történt a működési területünkön. A káresetek 
megoszlását tekintve a tűzesetek ( 429 eset) voltak többségben. Műszaki mentésre 331 esetben volt szükség. 

A tűzesetek és műszaki mentések alakulása havi bontásban: 
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A műszaki mentések száma elsősorban a szélsőséges időjárásnak köszönhető. Az utóbbi időben gyako
ribbá váltak a hirtelen jött zivatarok és széllökések, amelyek miatt megnövekedett a vízeltávolítások és faki
dőlések száma. Ezt jól mutatják a júliusi hónap kiugró számadatai. Általánosságban elmondható, hogy a 
lakosság felkészítését az ilyen és más jellegű eseményekre az önkormányzatok bevonásával végezzük. Szo
ros kapcsolatban állunk a polgármesterekkel és közbiztonsági referensekkel, akiken keresztül történik a la
kosság tájékoztatása és felkészítése. A tervezett ellenőrzések során kerülnek feltárásra azok a veszélyes fa
sorok, árkok, átereszek és víztározók, amelyek a viharok, villám árvizek alakalmával veszélybe sodorhatnák 
a lakosságot vagy az anyagi javakat. A lakosság biztonságára befolyással bíró gazdálkodó szervezeteknél a 
HTP állománya elsősorban a betervezett gyakorlatok alkalmával végez ellenőrzéseket. Az ellenőrzések al
kalmával elsősorban a tűzvédelmi szabályoktól való eltéréseket, hiányosságokat tárjuk fel. A feltárt hibák
ról, hiányosságokról vagy észrevételekről tájékoztatják a kirendeltség hatósági osztályát, ahol az ellenőrzé
seket erre tekintettel tervezik. Az ellenőrzés ütemezését a Hatósági osztályvezető és a parancsnok végzi. 

A tűzoltó vízforrásokról és azok állapotáról naprakész kimutatást vezetünk, a hatósági osztály egyidejű 
tájékoztatása mellett. 

A másik fontos terület a lakosság biztonsága szempontjából a kéménytüzekkel, szénmonoxid mérgezé
sekkel és szivárgásokkal kapcsolatos ügyek. A kibővült hatósági jogkörünk következtében a kéményekkel 
kapcsolatos ügyek vizsgálata is hozzánk tartozik. A HTP állományából ezen ügyeket a katasztrófavédelmi 
megbízottak és a parancsnok-helyettes végzi. A lakossággal a kapcsolatunk jó és ügyfélbarát. Ezek folya
mán több lakossági kérdést kaptunk, amelyekre minden esetben megadtuk az adekvát válaszokat. A riasztási 
fokozatokat figyelembe véve III-as, IV-es vagy V-ös tűz a vizsgált időszakban a megelőző tevékenységnek 
is köszönhetően nem volt. A négy darab II-es riasztási fokozatú tűz közül említést érdemel Dány település 
külterületén előfordult tűzeset, ahol 2 alkalommal is kb. 5 ha-on égett erdő aljnövényzet és 
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száraz fű. A másik eset Kerepes településen történt, ahol a hulladéklerakóban támadtak fel a lángok. Galga
mácsán pedig egy lakóház tetőszerkezete és melléképülete égett le. 

2013 óta Aszód Katasztrófavédelmi Őrs is aktívan kiveszi a részét Aszód környékének tűzvédelméből. 
Az őrsön egy fél raj látja el a feladatokat az őrsparancsnok vezetése mellett. Beavatkozásaikhoz minden 
technikai eszköz, rendelkezésre áll. Eddig ebben az évben 109 tűzeset és 71 műszaki mentés igazolja szük
ségességüket. 

Gödöllő HTP működési területe 26 településre terjed ki: 

Aszód Őrs: Gödöllő HTP: 

Aszód - Csomád 

Bag -Dány 

Domony - Erdőkertes 

Galgagyörk - Gödöllő 

Galgahévíz - Isaszeg 

Galgamácsa - Kerepes 

Hévízgyörk - Kistarcsa 

Iklad -Mogyoród 

Kálló - Őrbottyán 
Kartal - Szada 

Vácegres - Vácszentlászló 

Váckisújfalu - Valkó 

Verseg - Veresegyház 

Tűzesetek, műszaki mentések alakulása 2015. 01. 01-től: 

Beavatkozást igénylő esemény: 550 db 
Tűzeset: 429 db 
Műszaki mentés: 331 db 
Téves jelzés: 118 db 
Kiérkezés előtt felszámolt: 84 db 
Utólagos jelzés: 4 db 
Szándékosan megtévesztő jelzés: 4db 
Tűzvizsgálati eljárás 9 esetben indult a tárgyévben. 
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Káresetek fajtái 
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Gyakorlatok 

A kiképzési szabályzatnak megfelelően időarányosan megtartásra kerültek a gyakorlatok (12 helyszínen 
helyismereti - ezek közül négy helyszínen szituációs begyakorló - illetve 2 helyszínen parancsnoki ellenőr
ző gyakorlat megtartására került sor). Július 29-én megyei ellenőrző gyakorlat megtartására került sor Gö
döllő, Szabadság tér 1. szám alatt található mélygarázs területén. A gyakorlat helyszíneinek kiválasztásánál 
kiemelt figyelmet szenteltünk a működési területünkön található ipari létesítményeknek, azon belül is a „Sú
lyos Kárelhárítási Tervvel" rendelkező üzemeknek. 

Ebben az évben egy létesítménnyel bővült a TMMT készítésére kötelezett létesítmények száma (Gödöllő, 
Szabadság tér 1. szám alatt található mélygarázs), ezzel együtt a működési területünkön 30 ilyen létesítmény 
található. A létesítmények vezetőinek figyelmét a továbbiakban is fel kívánjuk hívni, hogy a tűzvédelmet 
érintő változásokról időben értesítsék a HTP-t. 
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Ugyanakkor elmondhatjuk, hogy a gyakorlatok alkalmával tapasztalt hiányosságokra minden esetben 
intézkedtünk. A létesítmények tűzvédelmi megbízottaival jó viszonyt alakítottunk ki, kapcsolatunk folyama
tos és építő jellegű. Tapasztalataink szerint a gazdálkodók az általunk feltárt hibákra minden esetben intéz
kedtek, ezzel is növelve a biztonságot. 

Az ütemezéseink minden esetben megfeleltek a Kiképzési Szabályzatban előírtaknak. Az eltelt időszak
ban éves gyakorlattervtől eltérni nem volt szükséges és a gyakorlatok végrehajtásával egybekötve rendszere
sek voltak a vezetési gyakorlatok végrehajtása, valamint folyamatos a beavatkozást segítő tűzcsapok és tűzi 
víztározó medencék ellenőrzése. Az ellenőrzésekről minden esetben jegyzőkönyvet vettünk fel és amennyi
ben hiányosságot tapasztaltunk hatósági eljárás keretében, érvényt szereztünk az előírások érvényesülésé
nek. A szituációs begyakorló gyakorlatok végrehajtását minden esetben külön helyismereti gyakorlat előzte 
meg és a különböző gyakorlatok színvonalát, minden esetben megfelelőre lehetett értékelni, így gyakorlatot 
megismételni nem kellett. A gyakorlatokkal egybekötve folyamatosan vizsgáltuk a létesítményekben a tűz
védelmi előírások érvényre jutását és amennyiben ennek hiányát tapasztaltuk, a szolgálati út betartásával a 
hatósági osztály tájékoztatását végrehajtottuk a további intézkedések megtétele céljából. 

Oktatás, képzés 

Képzéseink rendben, a meghatározott tematikának és előírásoknak megfelelően kerültek megtartásra. 
Ennek végrehajtását a parancsnok és helyettese heti rendszerességgel ellenőrizte. 

Az év folyamán folytattuk az iskolások közösségi szolgálatával kapcsolatos felkészítését. Ennek kereté
ben a hónap utolsó 5 munkanapján jönnek diákok, akiket megismertetünk a kirendeltség életével és feladata
ival. 2015-ben 7 új oktatási intézménnyel kötöttünk együttműködési megállapodást, így már 17 iskola vesz 
részt az általunk tartott közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatok végrehajtásában. Ennek keretében 50 
tanuló 3 5 alkalommal látogatott el hozzánk. 

Kiemelt figyelmet fordítunk a személyi állomány, képesítési követelményeknek történő megfelelésre. A 
tiszthelyettesi állományból 33 fő nem rendelkezik érettségivel, közülük 30 fő jelentkezett és folytat tanul
mányokat a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium által szervezett, kistarcsai kihelyezett képzésen 
érettségi megszerzése céljából. 
A Belügyi Továbbképzési Rendszerben a meghatározott adatokat rögzítjük, a szükséges adatszolgáltatásokat 
végrehajtjuk. Figyelemmel kísérjük az állomány számára meghirdetett képzéseket, melyeken a részvételt 
ösztönözzük. 

Az új Hszt. elsajátítását célzó felkészülés és vizsga a Belügyi Továbbképzési Rendszer Internetes felüle
tén az állomány teljes egészében sikeresen megtörtént. 

Katasztrófavédelmi megbízottak feladatai 

A KVMB-s részt vesz a különböző cél, utó és egyéb ellenőrzéseken, elkészíti a heti illetve havi koordi
nációról az emlékeztetőket. Ezen kívül végzi az állomány által készített vízvételi helyekről készített jegyző
könyvekkel kapcsolatos feladatokat és kapcsolatot tart a közbiztonsági referensekkel. 2015. évben új fel
adatként jelentkezett a kémények felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok. 

Ezeket folyamatosan, az ügyfelek által eljuttatott igazolások beérkezésének függvényében végzik. 

Védelem, igazgatás 

A 2015. évben három alkalommal került sor HVB ülés megtartására, melyeken önálló napirendi pontként 
szerepelt a katasztrófavédelmi elnök-helyettes beszámolója. A járások területén rendkívüli esemény nem 
történt. 
Szélsőséges időjárásra történő felkészülés helyzete: 

Tájékoztattuk a polgármestereket az esetlegesen bekövetkező szélsőséges időjárással kapcsolatos felada
taikról. A megyei honlapon elérhető aktuális időjárással kapcsolatos anyagok elérhetőségét megküldtük az 
önkormányzatok részére, hogy a saját honlapjukon, illetve az írott sajtóban a hasznos információkat megje
lentethessék. A települések felkészültek az esetlegesen bekövetkező szükség intézkedések végrehajtására, 
ár-és belvízzel illetve helyi vízkárokkal kapcsolatosan. 
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Veszély elhárítási tervezés 

A települések a Veszély-elhárítási tervet elkészítették. A Pest MKI Gödöllő Katasztrófavédelmi Kiren
deltség illetékességi területén lévő Aszódi és Gödöllői Járások Veszély-elhárítási tervkivonatának felülvizs
gálata az Összesített Veszély-elhárítási Terv alapján végrehajtásra került. A kötelező mellékletként meghatá
rozott adattár naprakész, aktualizálása folyamatosan végzett feladat. A tervek mellékleteként a települések 
(ahol még nincs), folyamatosan készíttetik el a Vízkár- elhárítási terveket. 

Állománytábla szerinti feltöltöttség 

A HTP teljes létszáma az állománytábla szerint 87 fő volt, de a 2015.07.01.-i állománytábla módosítás. 
következtében ez a szám 6 fővel csökkent, így a jelenlegi létszámunk 81 fő. Ennek megoszlása: Gödöllő 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon 5 fő hivatali munkarendben, 56 fő készenléti szolgálatban teljesít szolgá
latot. Az Aszódi Katasztrófavédelmi Kirendeltség esetében 1 fő hivatali, 18 fő készenléti szolgálatban. lfő 
rajparancsnoki hiánnyal rendelkezünk és ezen kívül még 1 fő / Őrsparancsnok/folytat tanulmányokat a BM 
KOK-on. 

Fegyelmi helyzet 

Kiemelt figyelmet fordítunk és oktatások során rendszeresen felhívjuk az állomány figyelmét a méltat
lansági eljárás alá kerülés, a fegyelmi felelősségre vonás, illetve az esetleges katonai vétségek, bűncselek
mények elkövetésének megelőzésére. Ennek keretében kiemelten hangsúlyozzuk az ittas vezetés súlyos kö
vetkezményeit, mind szolgálatban, mind szolgálaton kívül. Mindezeket figyelembe véve fegyelmi felelős
ségre vonás nem történt 2015-ben. 

Technikai, műszaki ellátottság 

A rendelkezésre álló gépjármű állománnyal a HTP a működési területén ellátta mindennapi feladatait 
A HTP gépjármű állománya: 

Sorszám 
.. .. 

Típus· Forgahnirendszám ·. ·· · Gyártási év 

1. Rosenbauer TLF 4000 HDR-678 1999 
2. Renault Midlum Aquadux MZZ-173 2013 

X3000 
3. Renault Midlum Aquadux LZZ - 562 2012 

X2000 
4. Reanult Saurus KPX-143 2007 
5. Reanult Kerax Aquarius X LZZ - 552 2012 
6. MazdaB2500 IHF- 097 2002 
7. Ford Ranger INN-478 2003 

Az Aszódi Katasztrófavédelmi Őrsön a készenléti szer starter rendszere 2014.-ben kiépült, így biztosított 
a jármű nyugalmi helyzetében az azonnali hadrafoghatóság. 

A HTP-n lévő kisgépek karbantartása, felülvizsgálata tervezett és folyamatos volt. A szükséges doku
mentációk vezetése (menetlevelek, gépkönyvek stb.) folyamatos, ellenőrzött. A technikai felszerelések, gé
pek beszerzése, korszerűsítése folyamatosan történt központi beszerzés alapján. A szerek, felszerelések el
lenőrzését az előírt ütemterv szerint végezte az állomány. 

A szakfelszerelések állapota megfelelő, ezek karbantartására és felülvizsgálatára folyamatosan figyelmet 
fordítottunk, a szerek állapota viszont nagyobb odafigyelést igényel, mivel magas az átlag életkoruk. Ezen a 
helyzeten, a megyén belüli szerátcsoportosítás némiképp javított. A szerek karbantartása és állagmegóvásá
ban nagy szerep jut a műszaki biztonsági tiszt és műszaki megbízottak munkájának. A készenléti szereink 
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közül a legfiatalabb az ebben az évben átadott Renault Aquadux X 3000 gépjárműfecskendő. Az új gépjár
műfecskendő készenlétbe állítása érdekében rövid idő alatt kiképeztük gépjárművezetőinket, amelynek ké
szenlétben állításával nagymértékben javult területünk tűzvédelmi biztosítása. Az előírt készenlétben tartan
dó szerek vonatkozásában a legnagyobb hiányosságunk, hogy nincs megfelelő magasból mentő szerünk, 
amely problémát a jogelőd szervezet és Gödöllő KvK több mint 17 éve görgeti magával, viszont középma
gas épületünk jelentős számban található működési területünkön, de a viharkárok felszámolásában is nagy 
segítséget jelentene. Az elmúlt évben a készenléti szereink törzsét adó jármű állományból hosszabb ideig 
tartó készenlétből történő kivonás is hátráltatta a készenlétbe tartási követelmények teljesülését. Mivel sajná
latosan a kirendeltségünkön is tapasztalható volt, az elhúzódó járműjavítások miatti a Pest Megyei Kataszt
rófavédelmi Igazgatóságot sújtó készenléti szer hiány. 

Tűzoltó laktanya 

A Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság több épülete is felújításra szorul (szertárak, vizesblokkok, 
mászóház, hálók). A közmunka keretében foglalkoztatott karbantartó elvégezte a laktanya földszinti konyhá
jának, folyosójának és előterének, valamint az emelet előtérének tisztasági festését. Az épület érintésvédelmi 
felülvizsgálata 2013. decemberben történt és az akkor feltárt hiányosságokat 2014. január hónapban meg
szüntették. A hátsó kétszárnyas kapu mechanikája meghibásodott, ezért azt ki kellett cserélni. A 2015. évben 
nem került sor más felújításra Gödöllő HTP-n. Az épület állagmegóvása érdekében a rendszeres munkavé
delmi szemlék során feltárt hiányosságok a legrövidebb időn belül felszámolásra kerültek. Több alkalommal 
is elvégzett szakértői felmérés szerint a laktanya szigetelése, nyílászáróinak cseréje, illetve a fűtésrendszer 
korszerűsítése vált szükségessé. A Pest MKI által beadott energiahatékonyság beruházásra irányuló KEOP 
5.0.1. elnevezésű energiaracionalizálási pályázat reményeink szerint lehetővé teszi a nyílászárók cseréjét, a 
szigetelést, valamint a fűtés fejlesztését - korszerűsítését, hatékonyabbá téve ezzel az energia felhasználást, 
egyben jelentős költségcsökkenést is eredményezve. 

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 

A HTP működési területén az Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület működik, amely III-as kategóriájú. A 
2015. évben Isaszegre és környező erdőkre többször is lecsapott a vihar és az ezek során történő kárelhárí
tásban, 24 esetben vettek melyeket Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnoksággal együtt és általuk jóváhagy
va hárítottak el. Több lakóingatlanra, autóra dőlt fát távolítottak el. 

Négy esetben a lakosság megkeresésére darázsirtást is végeztek. 
Lakossági bejelentésnél két esetben vonultak műszaki mentésre ahol szerencsére személyi sérülés nem 

történt. Mindkét esetben személygépkocsi csúszott árokba. 
A Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság utasítására három esetben vettek részt tűzeset felszámolásá

ban, ami nádas tűz, lakástűz, és Ilka majorban trágyatűz volt. 
Isaszeg Városával kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően számos esetben végeztek veszélyes 
fakivágásokat. Többek között a Családsegítő Szolgálat és Bölcsőde udvaráról kosaras gépjármű közreműkö
désére is szükség volt. 

Az Egyesület komolyan kiveszi részét a Város rendezvényeiből is. Több esetben az Egyesület biztosítot
ta a tűzvédelmet a rendezvényeken, mint például az Április 6. csata, Augusztus 20. vagy Művelődési Ház 
által szervezett tűzugrás. 

Nem csak biztosítják a rendezvényeket, hanem tevőlegesen is részt vesznek rajta, mivel nem egy főző
versenyen, sportrendezvényen indulnak és volt olyan melyet meg is nyertek. 

Természetesen gondolnak az utánpótlásra is. Folyamatosan járnak iskolákba, óvodákba és népszerűsítik a 
Tűzoltóság munkáját. Oktatják, tanítják a kicsiket a tűz veszélyeire és megelőzésére. 

Részt vettek a „nyitott szertárkapuk „elnevezésű országos rendezvényen, melyen szertárukban majd száz 
gyermek és szülő vett részt. 
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Lakosság tájékoztatás, média tevékenység 

A helyi városi televízióban, összesen 3 alkalommal került sor nyilatkozattételre, a Védelmi Nap „Egy 
nap a honvédelemért, a Gödöllői Tűzoltóság 125. éves évfordulójának megemlékezése, valamint „Fűtés is 
le~et veszélyes". A települések honlapjain összesen 10 alkalommal jelentek meg lakosságtájékoztatók, 
VESZ-ről, jégcsapok veszélyeiről, szabadtéri tüzek megelőzése, járási mentőcsoportokba önkéntesek tobor
zása, szabadtéri rendezvények és magatartási szabályok nyári viharok idején, aratással kapcsolatos témák
ban. A 2015. évben 5 alkalommal jelentek meg a helyi médiában a Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendelt
ség tájékoztatói. 

Sportesemények 

Az állomány tagjai a megrendezésre kerülő sportrendezvényeken, mind egyéniben, mind csapatban kép
viselték szervezetünket. A HTP kispályás labdarúgó csapata, a kirendeltségvezető vezetésével több tornán is 
részt vett. Egyéniben két kollégánk képviseli a HTP-t, az egyikőjük rendszeresen vesz részt fekve nyomó 
versenyeken, kiváló eredményekkel. A másik kollégánk rendszeresen vesz részt a megrendezésre kerülő Kl 
küzdősport versenyeken. 

Összegzés, célkitűzéseink: 

A jövőre tekintettel céljaink között szerepel a beavatkozó állomány szakmai felkészültségének javítása, 
az előrelátó, komplex gondolkodás fejlesztése. Ennek keretében elsősorban a szolgálat, raj és szerparancs
nokok tudását akarjuk a hatósági osztállyal közreműködésével gyarapítani. Fontosnak tartjuk, hogy agya
korlatok és beavatkozások alkalmával vegyék észre a szabálytalanságokat, hiányosságokat. Ezek a tevé
kenységek minden esetben a lakosság vagy a gazdálkodó szervek érdekében történnek. 

Másik fontos feladatunknak tekintjük, hogy a lakosságot megfelelően tájékoztassuk a várható veszélye
ket megelőző időszakokban. Tapasztalatunk szerint minden évszaknak megvannak a maga veszélyei, így 
tavasszal a vegetációs területek tüzei, nyár elején az aratással kapcsolatos veszélyek, ősszel pl. a pincékben 
jelentkező mustgáz mérgezések valamint télen a kialakult útviszonyok vagy a fűtéssel kapcsolatos veszé
lyek. 

A lakosság figyelmének felhívása érdekében minden rendelkezésünkre álló lehetőséget igénybe kívá
nunk venni, úgy mint internet, helyi média valamint az önkormányzatok bevonásával a közbiztonsági refe
rensek. 

A Gödöllő HTP további fegyelmi állapotának stabilizálására fokozott figyelmet kell fordítani, hogy na
gyobb számban jelenjen meg az oktatásokat követő számonkérés. További cél a vezetői ellenőrzések során 
az állomány alaki és fegyelmi helyzetének megőrzése. 

A jelentésben leírtakat összefoglalva megállapítható, hogy a Tűzoltóparancsnokság a vizsgált időszaki a 
tevékenysége során eleget tett a jogszabályokból és a belső szabályozókból eredő kötelezettségnek. 

Legfontosabb eredménynek a személyi állomány fegyelmezett magatartását, kiegyensúlyozottságát, 
mind a beosztottak, mind a vezetők együttműködő készségének magas színvonalát tekintem. 

Az összetartás és csapatmunka eredménye, hogy ez idáig a számunkra meghatározott feladatokat mara
déktalanul végrehajtottuk. 
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Tűzesetek és műszaki mentések alakulása 2012.- 2015 év között . 
Ssz. Település Tűzeset Műszaki Tűzeset Műszaki Tűzeset Műszaki Tűzeset Műszaki 

mentés mentés mentés mentés 
2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 

1. Aszód 7 12 41 5 17 12 15 27 

2. Bag 22 6 39 12 26 13 23 14 

3. Csomád 4 4 13 3 4 6 2 1 

4. Dány 10 5 26 4 6 6 8 7 

5. Domony 8 5 19 4 6 3 11 8 

6. Erdőkertes 10 8 12 12 10 16 19 6 

7. Galgagyörk 5 1 0 0 4 1 3 1 

8. Galgamácsa 6 3 9 4 1 3 1 2 

9. Galgahévíz 3 0 35 4 8 7 17 7 

10. Gödöllő 85 80 110 101 64 169 88 116 

11. Hévízgyörk 16 4 32 1 14 6 22 16 

12. Iklad 6 0 10 0 5 3 7 1 

13. Isaszeg 21 12 42 11 22 22 29 24 

14. Kartal 10 0 0 0 8 7 10 10 

15. Kálló 2 1 0 0 7 1 7 2 

16. Kerepes 24 10 55 7 23 31 56 14 

17. Kistarcsa 10 9 35 10 13 21 20 19 

18. Mogyoród 14 18 26 15 21 36 24 23 

19. Őrbottyán 9 9 22 9 12 16 9 8 

20. Szada 7 9 17 12 6 28 6 7 

21. Vácegres 2 0 4 2 2 0 0 1 

22. Váckisújfalu 0 0 3 1 0 0 0 0 

23. Vácszentlászló 4 0 9 3 3 1 2 2 

24. Valkó 9 9 30 5 11 6 17 2 

25. Veresegyház 24 8 0 0 26 39 31 10 

26. Verseg 3 0 0 0 4 5 4 0 

12 



HATÁROZATI JAVASLAT 

Gödöllő város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gödöllői Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 

Gödöllő, 2016. március ") 
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