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Tájékoztatom, hogy a Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: Gödöllő 
HTP) tevékenységét a vizsgált időszakban a szervezetet érintő jogszabályok, az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a to
vábbiakban: Pest MKI) normatív szabályozói, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzata 
és Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: Gödöllő Kvk) ügyrendje alap
ján végezte alapfeladatait. 

A Gödöllő HTP, a Pest MKI és a kirendeltség feladat meghatározása alapján hajtotta vég
re a számára meghatározott integrált hatósági feladatokat, a kibővült hatáskörökkel kapcsolatos 
szabályzók elsajátítását és a gyakorlati alkalmazásra kiemelt figyelmet fordítottunk. 

Megkülönböztetett figyelmet fordítottunk a megelőző tevékenység integrált szemléletű végre
hajtására a tűzoltó-technikai szakfelszereléseink és gépjárműveink karbantartottságára, valamint az 
állampolgárok védelmére működési területünkön. 

A Gödöllő KvK illetékességi területén mind a két járásában működik a Járási Önkéntes Mentő
csoport, 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 működé
sét, a betöltött feladatukat megfelelő színvonalon végzik, a védelmi igazgatási területén is folyama
tos a munkavégzés és a kapcsolattartás a járási vezetőkkel. 

A Gödöllő HTP állományának továbbképzése az egész évben folyamatosan történt, az országos 
és területi képzéseken 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 ei. A működési 
terület 26 települése jellemzően kertvárosi, kisebb részben lakótelepes jellegű, melyet két já
rást foglal magába, területe közel 66 OOO hektár, a lakossága 175 OOO fő. 

A parancsnokság területén árvízi veszélyeztetettség nincs, nagy folyó nem érinti a műkö
dési területünket, csak a felszíni vizek elvezetésére alkalmas vízfolyások, Galga, Rákos, Szi
las patak találhatók. Árvíz-veszélyeztetettség nem jellemző ezekre a vízfolyásokra. A domb
ság jellege miatt, azonban a gyorsan lehulló csapadék villám árvizeket, valamin belvíz
veszélyeztetettséget idézhet elő. 

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

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

A fentieken kívül jelentős mértékben vannak zöld területeink, amelyek nagy része a Pilisi 
Parkerdő Zrt. erdőterületeiből, valamint mezőgazdasági hasznosítású területekből áll. 

Ezen területek elsősorban Aszód Járás területén helyezkednek el és jelentenek nagyobb 
szabadtéri, illetve vegetációs tűzzel kapcsolatos veszélyeztetést. 



---------------- --- ~----------------·------ - ---------------~-

Kitűzött feladatok végrehajtása 

Az elmúlt évben a katasztrófavédelemnek a fő célkitűzése a megelőzési munka folytatása, az 
integrált hatósági tevékenységre való fókuszálás, illetve az önkéntesség támogatása, elismer
tetése volt. 
A 2016. év fő feladatai között megjelent az önkéntes tűzoltó mozgalom erősítése, a 
kéményseprőipari szolgáltatás ellátása, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
veszélyének kezeléséről szóló Seveso III. irányelv magyarországi bevezetése. 

Kevesebb tűzeset és műszaki mentés 

Országos viszonylatban az elmúlt esztendőben 17 532 tűzeset és 26 842 műszaki mentés adott 
feladatot a tűzoltóknak. Ez a megelőző évhez képest 16,73%, illetve 1,87%-os csökkenést· 
jelent. A szabadtéri tüzek száma 7816-ról 4592-re csökkent. Az összes esemény több mint 
99%-át I-es vagy I-es kiemelt fokozatú riasztásnak (legfeljebb 2 raj, amely fél rajokkal is ki
adható) megfelelő erőkkel számolták fel. 2012-höz képest 52,75%-os csökkenés tapasztalható 
a tűzesetek számában. Ez összefüggésben van a tűzvédelmi ellenőrzések számával is, hiszen 
2012-höz képest majdnem 94%-kal több ellenőrzést hajtottunk végre. 

Önkéntesség 

A hivatásos tűzoltóparancsnokságoknak 556 önkéntes tűzoltó egyesülettel van együttműködé
si megállapodásuk. A közreműködő önkéntes tűzoltó egyesületek mellett a beavatkozó önkén
tes tűzoltó egyesület száma az év végére 39-re nőtt. Az országban több mint 18 ezer önkéntes 
tevékenykedik valamilyen önkéntes mentőszervezetben. Jelenleg 981 településen működik 
önkéntes mentőszervezet, melyek mintegy 200 alkalommal segítették, támogatták a katasztró
favédelem tevékenységét, főként a nyári viharos időszakban. 

A fenti adatok alapján megállapítható, hogy 2016-ban eredményes évet tudhat maga mögött a 
katasztrófavédelem. 

A hatályba lépett új jogszabályokat, azok végrehajtási rendeletét, a belső szabályzó intézkedé
seket az állomány megismerte és az abban foglaltakat a képzések alkalmával valamint munká
ja során alkalmazta. A képzések a BM OKF, a PMKI iránymutatásával, valamint a helyi sajá
tosságok figyelembevételével kerültek megtartásra. A megrendezésre kerülő szakmai és sport 
versenyeken az állomány aktívan részt vett. Az állomány számára szervezett gyakorlatok 
helyszíneinek kiválasztásakor figyelembe vettük a területünkön található veszélyes, ipari léte
sítményeket, illetve kiemelt figyelmet fordítottunk a területünkön található TMMT-re kötele
zett létesítmények felkutatására. 2016. 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 területe
ken keletkezett tüzek számának csökkentése, a téli időszakra történő felkészülés keretében 
pedig a kiemelt kockázati helyszínek veszélyeire történő felkészülés. Ezen felül az állomány 
részéről elsősorban a rendezvények helyszíni bejárását, tűzoltó vízforrások ellenőrzését, a 
veszélyes áruk közúti, vasúti szállításának ellenőrzését, valamint telephely és szabadtéri tűz
veszélyes területek illetve erdőterületek tűzvédelmi ellenőrzéseinek ellenőrzését végezte. 



Kiemelt feladatok, események 

Az eltelt évben az újonnan kiadott és megjelent jogszabályok és a szakterületi szabályozók 
elsajátítását és az igazgatói feladatszabó értekezleteken elhangzottak szigorú betartását emel
hetjük ki. 

A működési területünkön több nemzetközi és országos szintű rendezvény is volt, mely a 
Hungaroringen zajlott. Az említett létesítményben rendszeresek a rendezvények, de méretük 
és nemzetközi megítélésük alapján a Forma-1 rendezvényét, a WTCC túraautó világbajnoksá
got, 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. A rendezvényeken történő 
részvételünk rendszeres, így többek között megemlíthetjük még "a mezőgazdasági betakarítá
si munkákkal összefüggő tüzek megelőzése" címen szervezett országos konferencián történő 
közreműködésünket. 

Az elmúlt időszakban nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a kiemeltebb beavatkozása
inkat, 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 szolgálatparancsnokok részére törté
nő feladatszabás következetes és célorientált végrehajtásával. Az alparancsnoki állomány, az integ
rált hatósági részcselekmények végzésére felkészült és a helyszíni ellenőrzésben rendszeresen részt 
vesznek. Az újonnan jelentkező hatáskörök és azok eljárási cselekményinek szakszerű végzése ér
dekében folyamatosan képezzük mind az alparancsnoki állományt, mind a katasztrófavédelmi meg
bízottakat. A vezetés - irányítás szempontjából kiemelt figyelemmel kezeljük a fórumrendszer 
működtetését, amely beszámoltató és feladatszabó jellegű. Az információk áramlása a havi 
feladatszabó megyei értekezleteken, illetve a havi, heti kirendeltségi koordinációs értekezlete
ken és a havi rendszerességgel tartott szolgálatparancsnoki értekezleteken, illetve a HTP napi 
pontosításain valósul meg. A szolgálati csoportok részére parancsnoki átadó füzetben kerül
nek rögzítésre azok a feladatok, melyek mindhárom 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. 

Mentő tűzvédelem 

A 2016. évben, a jelzések alapján összesen 738 káreset történt a működési területünkön. A 
káresetek megoszlását tekintve a tűzesetek (458 eset) voltak többségben. Műszaki mentésre 
280 esetben volt szükség. 



A tűzesetek és műszaki mentések alakulása havi bontásban: 

--t-Tűzeset 

-11-Mlísz. mentés 

1. hó 2. hó 3. hó 4. hó s. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10. hó 11. hó 12. hó 

A műszaki mentések száma elsősorban a szélsőséges időjárásnak köszönhető. Az utóbbi 
időben gyakoribbá váltak a hirtelen jött zivatarok és széllökések, amelyek miatt megnöveke
dett a vízeltávolítások és fakidőlések száma. Ezt jól mutatják a júliusi hónap kiugró számada
tai. Általánosságban elmondható, hogy a lakosság felkészítését az ilyen és más jellegű esemé
nyekre az önkormányzatok bevonásával végezzük. Szoros kapcsolatban állunk a polgármeste
rekkel és közbiztonsági referensekkel, akiken keresztül történik a lakosság tájékoztatása és 
felkészítése. A tervezett ellenőrzések során kerülnek feltárásra azok a veszélyes fasorok, ár
kok, átereszek és víztározók, amelyek a viharok, villám árvizek alakalmával veszélybe sodor
hatnák a lakosságot vagy az anyagi javakat. A lakosság biztonságára befolyással bíró gazdál
kodó szervezeteknél a HTP állománya elsősorban a betervezett gyakorlatok alkalmával végez 
ellenőrzéseket. Az ellenőrzések alkalmával elsősorban a tűzvédelmi szabályoktól való eltéré
seket, hiányosságokat tárjuk fel. A feltárt hibákról, hiányosságokról vagy észrevételekről tájé
koztatják a kirendeltség hatósági osztályát, ahol az ellenőrzéseket erre tekintettel tervezik. Az 
ellenőrzés ütemezését a Hatósági osztályvezető és a parancsnok végzi. 

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

A másik fontos terület a lakosság biztonsága szempontjából a kéménytüzekkel, szénmon
oxid mérgezésekkel és szivárgásokkal kapcsolatos ügyek. A kibővült hatósági jogkörünk kö
vetkeztében a kéményekkel kapcsolatos ügyek vizsgálata is hozzánk tartozik. A HTP állomá
nyából ezen ügyeket az Őrsparancsnok és a parancsnok-helyettes végzi. A lakossággal a kap
csolatunk jó és ügyfélbarát. Ezek folyamán több lakossági kérdést kaptunk, amelyekre minden 
esetben megadtuk az adekvát válaszokat. A tényleges riasztási fokozatokat figyelembe véve 
III-as, IV-es vagy V-ös tűz a vizsgált időszakban a megelőző tevékenységnek is köszönhetően 
nem volt. A öt darab II-es riasztási fokozatú tűzből 2 db otthon jellegű létesítmény tüze, 1 db 
ipari, termelési létesítmény tüze, 1 db tárolási létesítmény tüze , 1 db hulladék lerakóban ke
letkezett tűzeset volt. 



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 2016. 01. 01-től: 

Beavatkozást igénylő esemény: 43 8 db 
Tűzeset: 458 db 
Műszaki mentés: 280 db 
Téves jelzés: 232 db 
Kiérkezés előtt felszámolt: 53 db 
Utólagos jelzés: 12 db 
Szándékosan megtévesztő jelzés: 3db 



Gyakorlatok 

Káresetek a beavatkozás módja szerint 

Beavatkozást igénylő 
esemény 

Kiérkezés előtt felszámolt 

Szándékosan rnegtévesztő 

lll Téves jelzés 

Utólagos jelzés 

A kiképzési szabályzatnak megfelelően időarányosan megtartásra kerültek a gyakorlatok 
(12 helyszínen helyismereti - ezek közül négy helyszínen szituációs begyakorló - illetve 2 
helyszínen parancsnoki ellenőrző gyakorlat megtartására került sor). Július 27-én megyei el
lenőrző gyakorlat megtartására került sor Gödöllő, Thegze Lajos utca 2. szám alatt található 
Tesco területén. A gyakorlat helyszíneinek kiválasztásánál kiemelt figyelmet szenteltünk a 
működési területünkön található ipari létesítményeknek, azon belül is a „Súlyos Kárelhárítási 
Tervvel" rendelkező üzemeknek. 

A Tűzoltási Műszaki Mentési Terv ( a továbbiakban:TMMT) készítésére kötelezett léte
sítmények száma a működési területünkön 30 db. A létesítmények vezetőinek figyelmét a 
továbbiakban is fel kívánjuk hívni, hogy a tűzvédelmet érintő változásokról időben értesítsék 
a HTP-t. 

Ugyanakkor elmondhatjuk, hogy a gyakorlatok alkalmával tapasztalt hiányosságokra 
minden esetben intézkedtünk. A létesítmények tűzvédelmi megbízottaival jó viszonyt alakí
tottunk ki, kapcsolatunk folyamatos és építő jellegű. Tapasztalataink szerint a gazdálkodók az 
általunk feltárt hibákra minden esetben intézkedtek, ezzel is növelve a biztonságot. 

Az ütemezéseink minden esetben megfeleltek a Kiképzési Szabályzatban előírtaknak. Az 
eltelt időszakban éves gyakorlattervtől eltérni nem volt szükséges és a gyakorlatok végrehaj
tásával egybekötve rendszeresek voltak a vezetési gyakorlatok végrehajtása, valamint folya
matos a beavatkozást segítő tűzcsapok és tűzi víztározó medencék ellenőrzése. Az ellenőrzé
sekről minden esetben jegyzőkönyvet vettünk fel és amennyiben hiányosságot tapasztaltunk 
hatósági eljárás keretében, érvényt szereztünk az előírások érvényesülésének. 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 vizs
gáltuk a létesítményekben a tűzvédelmi előírások érvényre jutását és amennyiben ennek hiá
nyát tapasztaltuk, a szolgálati út betartásával a hatósági osztály tájékoztatását végrehajtottuk a 
további intézkedések megtétele céljából. 



Védelem, igazgatás 

A Gödöllő KvK illetékességi területén kettő Helyi Védelmi Bizottság (továbbiakban: 
HVB) működik, Gödöllő és Aszód járás területén. A 2016. évben két alkalommal került sor 
HVB ülés megtartására, melyeken önálló napirendi pontként szerepelt a katasztrófavédelmi 
elnök-helyettes beszámolója. A HVB-k elnökeivel rendszeres kapcsolatot tartunk a közös · 
feladatok és aktualitások tekintetében. Az együttműködésünk rendszeres és példaértékű, a 
segítségnyújtás kölcsönös. A HVB-k részére a Marathon Terra Online és a Marathon Terra 
Jelentés Modul rendszer alkalmazhatósága biztosított. A HVB-k vezetői részére a védelmi
igazgatási és a katasztrófavédelmi felkészítés a helyi védelmi bizottsági ülések alkalmával, 
gyakorlati felkészítésük a járási önkéntes mentőcsoportok gyakorlatával egy időben került 
megtartásra. Gödöllő K vK elnökhelyettesei nem kezdeményezték egyik HVB esetében sem 
annak soron kívüli összehívását. A jövőre vonatkozóan fontos feladat a kiváló kapcsolat fenn
tartása és a HVB munkájának segítése az esetleg bekövetkező káresemények során, melynek 
megfelelő alapja a BM OKF és a Pest MKI által szervezett gyakorlatokon a HVB-k bevonása, 
gyakoroltatása, illetve a helyi szervezésű gyakorlatok megvalósítása. A megyei honlapon el
érhető aktuális időjárással kapcsolatos anyagok elérhetőségét megküldtük az önkormányzatok 
részére, hogy a saját honlapjukon, illetve az írott sajtóban a hasznos információkat megjelen
tethessék. 

Lakosságvédelmi tevékenység (lakosság felkészítés, ifjúsági verseny végrehajtása, pre
venciós program, lakosságtájékoztató anyagok készítése/kiadása) 

Lakosság felkészítési tevékenység keretében a BM OKF és a Pest MKI által kiadott és a 
honlapon megjelent tájékoztató anyagok továbbítása és megjelentetése az önkormányzatok 
honlapján elsődleges fontossággal bír. Az írott sajtóban, az önkormányzatok honlapján, és a 
helyi televíziókban is megjelentettünk lakosságot érintő tájékoztató anyagokat. 

A Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. 04. 06-án tartotta meg a helyi felmenő 
rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági versenyét. A versenyre 18 csapat érkezett, 3 középisko
la és 15 általános iskola. A verseny elméleti és gyakorlati részből állt. Az elméleti ismeretek
ről tesztes formában adtak számot a csapatok, a gyakorlati feladatokat pedig 10 helyszínen 
hajtották végre. A szakmai állomásokon kívül, a társszervek bevonásával, a szabadidős tevé
kenységek biztonságos eltöltéséhez kaptak hasznos információkat a diákok. 

A Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség rendszeresen fogad közösségi szolgálatra jelent
kező diákokat. Írásos tájékoztatót küldtünk az intézmények vezetői részére, amelyben felhív
tuk a figyelmet a közösségi szolgálatra jelentkezés lehetőségeire. Minden hónap utolsó 5 
munkanapját kijelöltük a feladat végrehajtására. Elkészítettük és felterjesztettük az ütemtervet 
a közösségi szolgálattal kapcsolatosan. Írott sajtóban és az önkormányzatok honlapján megje
lentettük a közösségi szolgálattal kapcsolatosan felhívást. Minden középiskola vezetőjének 
levélben küldtük el az információkat a közösségi szolgálattal kapcsolatban. A Fővárosi Ka
tasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében megrendezett Groupama Aréna kiürítési gyakor
latán, 2016. április 26-án, az illetékességi területünkön található iskolák tanulói közül a Török 
Ignác Gimnázium Gödöllő 2 fővel, a Gábor Dénes Gimnázium Isaszeg 1 fővel, az Evangéli
kus Gimnázium Aszód, 15 fővel vett részt. 



Járási Önkéntes Mentőcsoportok 

Az illetékességi területünkön kettő járás található. Ennek megfelelően kerültek megalakí
tásra az Önkéntes Járási Mentőcsoportj aink 2013. évben a Galga mentőcsoport 22 fővel
Aszód járás, a Rákos mentőcsoport 27 fővel-Gödöllő járás. A rendszerbeállító gyakorlatuk 
2014. március 29-én, a minősítő gyakorlatuk 2014. október 10-én került végrehajtásra. A 
2015. évben a települési önkéntes mentőcsoport gyakorlatával összehangoltan tartottuk meg 
részükre a rendszer betartó gyakorlatot 2015. május 22-én Veresegyház településen. 2016. 
október l-jén végrehajtásra került a rendszerbetartó gyakorlat, mindkét járási mentőcsoport 
részvételével. 

Veszélyhelyzet-kezelési tevékenység 

A települések a települési Veszély-elhárítási terveiket felülvizsgálták 2016. március 31-ig, 
a változások átvezetése megtörtént. A Pest MKI Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
illetékességi területén lévő Aszódi és Gödöllői Járások Veszély-elhárítási tervkivonatának 
felülvizsgálata az Összesített Veszély-elhárítási Terv alapján végrehajtásra került. A változá
sok átvezetése lapcserével megtörtént. A kötelező mellékletként meghatározott adattár napra
kész, aktualizálása folyamatosan végzett feladat, az erről szóló határidős jelentést megküld
tük. 2015. szeptember hónapban kerültek adatbekéréssel ellenőrzésre a Települési Vízkár el
hárítási Tervek, jelenleg is folyamatban van néhány településen az elkészíttetésük (Dány, 
Valkó). 

Fegyelmi helyzet 

Kiemelt figyelmet fordítunk és oktatások során rendszeresen felhívjuk az állomány fi
gyelmét a méltatlansági eljárás alá kerülés, a fegyelmi felelősségre vonás, illetve az esetleges 
katonai vétségek, bűncselekmények elkövetésének megelőzésére. Mindezeket figyelembe 
véve fegyelmi felelősségre vonás nem történt 2016-ban. 

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 

A HTP működési területén az Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület működik, amely III-as 
kategóriájú. A 2016. évben Isaszegre és környező erdőkre többször is lecsapott a vihar és az 
ezek során történő kárelhárításban vettek részt, melyeket Gödöllő Hivatásos 
Tűzoltóparancsnoksággal együtt és általuk jóváhagyva hárítottak el. Több lakóingatlanra, au
tóra dőlt fát távolítottak el. A lakosság megkeresésére darázsirtást is végeztek. 

A Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság utasítására egy esetben vettek részt, két lezu
hant repülőgép utasainak felkutatásában. 

Isaszeg Városával kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően számos esetben 
végeztek veszélyes fakivágásokat. Többek között a Családsegítő Szolgálat és Bölcsőde udva
ráról kosaras gépjármű közreműködésére is szükség volt. 

Az Egyesület komolyan kiveszi részét a Város rendezvényeiből is. Több esetben az Egye
sület biztosította 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 főzőversenyen, 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 megelő
zésére. 

Részt vettek a „nyitott szertárkapuk „elnevezésű országos rendezvényen, melyen szertá
rukban majd száz gyermek és szülő vett részt. 

Összegzés, célkitűzéseink: 

A jövőre tekintettel céljaink között szerepel a beavatkozó állomány szakmai felkészültsé
gének javítása, az előrelátó, komplex gondolkodás fejlesztése. Ennek keretében elsősorban a 
szolgálat, raj és szerparancsnokok tudását és készségét akarjuk a hatósági osztállyal közremű
ködésével gyarapítani. Fontosnak tartjuk, hogy a gyakorlatok és beavatkozások alkalmával 
vegyék észre a szabálytalanságokat, hiányosságokat. Ezek a tevékenységek minden esetben a 
lakosság vagy a gazdálkodó szervek érdekében történnek. 

A készenléti állomány vonatkozásában a legfontosabb feladat a január elsejétől érvényes új 
Kiképzési Szabályzatban foglaltak megismertetése, betartatása. Az elméleti és gyakorlati fog
lakozások terén is a gyakorlatias, célorientált képzésekre helyezzük a hangsúlyt. 

2017-ben is törekednünk kell a költséghatékonyság szem előtt tartására, a tűzoltóság épüle
tének az állagmegóvására, az esetleges meghibásodások javítására. 

Másik fontos feladatunknak tekintjük, hogy a lakosságot megfelelően tájékoztassuk a vár
ható veszélyeket megelőző időszakokban. Tapasztalatunk szerint minden évszaknak megvan
nak a maga veszélyei, így tavasszal a vegetációs területek tüzei, nyár elején az aratással kap
csolatos veszélyek, ősszel pl. a pincékben jelentkező mustgáz mérgezések valamint télen a 
kialakult útviszonyok vagy a fűtéssel kapcsolatos veszélyek. 

A lakosság figyelmének felhívása érdekében minden rendelkezésünkre álló lehetőséget 
igénybe kívánunk venni úgy, mint internet, helyi média valamint az önkormányzatok bevoná
sával a közbiztonsági referensek. 

A Gödöllő HTP további fegyelmi állapotának stabilizálására fokozott figyelmet kell fordí
tani, hogy nagyobb 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, kiegyensú
lyozottságát, mind a beosztottak, mind a vezetők együttműködő készségének magas színvona
lát tekintem. 

Az összetartás és csapatmunka eredménye, hogy ez idáig a számunkra meghatározott fel
adatokat maradéktalanul végrehajtottuk. 



HATÁROZATI JAVASLAT 

Gödöllő város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

Gödöllő, 2107. március „ 
" 

Dr. Gé~esi~G~örgy 
polgárm,qster 
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