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Kiemelt célok megvalósulása

Az elmúlt évben az ügyrendben és a munkatervekben foglaltak szerint, a kirendeltség továbbra is
nagy hangsúlyt fektet az elsőfokú hatósági, szakhatósági ügyek hatékony végrehajtására, különös
tekintettel a helyi supervisori hatósági tevékenységekre. Tovább folytatta, illetve erősíti az
alárendeltségébe tartozó hivatásos tűzoltóparancsnokságok és katasztrófavédelmi őrsök
megelőzési és felkészítési tevékenységét, a személyi állomány tűzvédelmi-katasztrófavédelmi
(polgári védelmi) iparbiztonsági keresztképzését.
Kiemelt figyelmet fordít a közigazgatási vezetők, pedagógusok, tanuló ifjúság és a lakosság
felkészítésére, valamint a rendvédelmi és társadalmi szervezetekkel történő együttműködésre.
A közösségi szolgálat teljesítésében történő közreműködésével lehetőséget biztosít a 9-11.
évfolyamos korcsoport részére a katasztrófavédelem feladatrendszerének és küldetésének
megismerésére, a biztonság, a katasztrófák megelőzése és a katasztrófák elleni védekezés
melletti elkötelezettség, illetőleg felelősségérzet kialakítására. A tűzoltói tevékenységek
beavatkozások megismerésére gyakoroltatására.
A hatályos jogszabályok és főigazgatói intézkedések alapján a Kirendeltség felügyelte a
hivatásos és a létesítményi tűzoltó parancsnokságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek
szakmai tevékenységét.
Kiemelt célként fogalmaztuk meg a Csongrád MKI 11/2015. számú intézkedésének 1. számú
mellékletében meghatározott feladatok végrehajtását, melyek az alábbiak voltak:
• A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálata a nemzeti
kockázatértékelés (ex-ante) eredményének figyelembevételével. Az önkéntesség
rendszerének fokozása az önkéntes mentőszervezetek, valamint a területi mentőszervezet
megalakításával és rendszerbeállításával, azok katasztrófavédelmi feladatokba történő
bevonásával.
• A műveletirányítás rendszerének átszervezésével kapcsolatos feladatok végrehajtása,
csatlakozás az egységes segélyhívó rendszerhez.
• Kiemelt figyelmet kell fordítani a költségvetési erőforrásoknak a – parancsnoki állomány
döntésein alapuló és a hatékonyság alapelvét középpontba helyező – felhasználására oly
módon, hogy a gazdálkodás minden körülmények között biztosítsa az alapfeladatok
eredményes végrehajtásához szükséges minimális technikai és személyi feltételeket.
• Az önkéntes tűzoltó egyesületek (ÖTE) tevékenységének fejlesztése a szakmai
kapcsolatok erősítésével, melynek keretében növelni kell az ÖTE-k bevonásának számát
a hivatásos szervek által szervezett gyakorlatokba; valamint végre kell hajtani az új
Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a kapcsolódó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek
széleskörű ismertetését a szervezeten belül – különösen a hatósági tevékenységet végző
állomány részére – és szervezeten kívül – állampolgárok, gazdálkodó szervezetek,
társhatóságok – egyaránt.
• A katasztrófavédelem munkájáról olyan hiteles, gyors és pontos tájékoztatás, amely
céljaiban, üzeneteiben követi és területi specifikumokkal kiegészíti az országos vezetés
kommunikációját. A működés teljes területét lefedő, betartható ellenőrzési tervek
készítése, azok maradéktalan végrehajtása. A szakmai ellenőrzési jelentések
színvonalának javítása.
• Az integrált hatósági munka során erősíteni kell a társhatóságokkal való együttműködést,
a szolgáltató szemlélet erősítésével biztosítani az eljárások törvényességét. A hatósági
munka során erősíteni kell az informatikai támogatást, aminek következtében fejleszthető
a szervezeten belüli papír alapú iratkezelés kiváltása.
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A fenti célok elérésére a tervezett feladatainkat a vezetői munkaterveinkben meghatározott
módon végrehajtottuk.

II.

Vezetés, irányítás helyzete
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Csongrád MKI) Szegedi
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (a továbbiakban: Szegedi KvK), vezetése, irányítása az
ellenőrzések tapasztalatai alapján megfelel a vonatkozó szabályzóknak.
A kirendeltség ügyrendjét és a munkaköri leírásokat, folyamatosan felülvizsgáljuk, indokolt
esetben kiegészítő munkaköri leírásokkal látjuk el, vagy átdolgozzuk az évközben jelentkező
feladatok tükrében.
Felkészültünk a szervezeti egységünknél utó és átfogó ellenőrzésekre, valamint a kirendeltségvezetői beszámolóra.
A 2013-as évben a Főigazgató intézkedésben szabályozott, a Csongrád MKI által elkészített,
negyedéves prognózisok alapján, elkészítjük a havi műveleti tervet, a szakterületi vezetőkkel
szakmai munkaműhely keretében, minden esetben feldolgoztuk a dokumentumban foglaltakat, és
meghatározásra került a végrehajtás menete. A kitűzött célok megvalósulását minden esetben
jelentjük, Igazgató-helyettes Úr részére, valamint összefoglalva, kiértékelve negyedévente
beválás-vizsgálat formájában teszünk jelentést a végrehajtás módjáról, eredményességéről,
nehézségekről.
Az ügyintézők által készített ügyiratokat a kirendeltség-vezető kiadmányozza, a kirendeltségvezető helyettesítésére a tűzoltósági felügyelő került kijelölésre. A főigazgatói feladatszabásnak
megfelelően a hatósági szakterület ügyiratait a kirendeltség-vezető, távollétében az osztály
vezetője kiadmányozza.
A főigazgatói feladatszabásnak megfelelően a kirendeltségi tervben meghatározottak szerint
részt vettünk 44 településen az önkormányzatok képviselő testületi ülésein.

Humán terület:
Szegedi KvK hatályos szervezési állománytáblája 96% ban feltöltött.
A Kisteleki Katasztrófavédelmi Őrs állományának kiképzése februárban befejeződik, majd a
helyi sajátosságok megismerésére, egy intenzív 20 szolgálati napos felkészítést szervezünk a
frissen végzett hallgatók részére, melyet számonkérés is követett, és vizsgával zárult.
A Kirendeltség-vezető és szakterületi vezetők részt vettek a BM OKF által előírt és szervezett
vezetői továbbképzésen. A szociális kérelmek felterjesztése megtörtént.
Az ügyintézők a számukra előírt állami- és szakmai képesítéssel 2 fő kivételével rendelkeznek. 1
fő jelenleg végzi a tűzoltó szervező képzést, valamint 1 fő főiskolán, tűzvédelmi mérnöki szakon
folytat tanulmányokat.
A 13 (12) főből 2 fő folyamatosan iparbiztonsági feladatokat látott el (ADR közúti ellenőrzés,
ADR telephely ellenőrzés, RID vasúti ellenőrzés, RID telephely ellenőrzés, üzemazonosítás
stb.). A Szegedi KvK a képzések szervezéséből és végrehajtásából is kivette a részét az elmúlt
évben. A Kirendeltség, a Szegedi HTP megszervezte és lebonyolította az önkéntes tűzoltó
egyesületek 40 órás felkészítését és vizsgáztatását, a gazdasági, a humán és a főügyeleti osztály,
valamit a tűzoltósági felügyelő közreműködésével, napi feladataink ellátása mellett 55 fő részére.
Szegedi HTP parancsnoka elvégezte a megyei gépjárművezetői, ügyintézői és szerparancsnoki
állomány felkészítését és vizsgáztatását gépjárművezető ügyintéző kategóriában. A felkészítés és
a vizsgáztatás idejére eredeti feladatait helyettese, tűzoltósági felügyelő úr és a kirendeltség
vezető látta el. Az elmúlt évben 206 fő vett rész valamilyen továbbképzésen, vagy tanfolyamon a
Szegedi KvK állományából, és közel félezer vizsgát teljesítettek sikeresen.
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Fegyelmi eljárás egy esetben indult a Szegedi KvK állományába tartózó kollégánk ellen,
közlekedési szabálysértés miatt, valamint két közlekedési baleset részesei voltunk, azonban
mindkét esetben vétlen volt a gépjármű vezetőnk.
Sajtó:
A helyi és regionális médiummal történő kapcsolattartás és tájékoztatás a Csongrád MKI
szóvivője útján valósult meg. Igazgató Úr feladatszabása alapján azonban, egyedi esetekben a
sajtó részére a Szegedi KvK állományából az aktuális témavezető is tartott tájékoztatót a sajtó
részére. Az igazgatóság dinamikus honlapjának aktuális információkkal történő feltöltése
céljából folyamatos adatszolgáltatást teljesítünk.

III.

Elvégzett katasztrófavédelmi szakmai feladatok

1. Mentő tűzvédelemi szakterület:
Vezetés irányítás, a tűzoltóságok felügyelete:
A kirendeltség tűzoltósági területén a parancsnokokkal naponta egyeztettünk szolgálati
kérdésekben, valamint a heti kirendeltség-vezetői értekezletet követően a heti aktualitásokat
áttekintettük. A tűzoltósági területet érintő szabályzók módosulása esetén külön továbbképzés
keretében a parancsnokokkal közösen dolgoztuk fel az új ismereteket.
Szakmai feladatok:
Kiadásra került a tűzoltóságok Szerelési Szabályzatáról szóló BM OKF 3/2015. számú
főigazgatói utasítás, amelynek kidolgozásához létrehozott 8 fős bizottságba az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgató Úr kijelölte a Szegedi KvK kirendeltség-vezetőjét és
tűzoltósági felügyelőjét. Az új szerelési szabályok kidolgozásában a delegáltak nagyrészt
vállaltak. Összeállítottuk a „Közúti passzív biztonsági berendezések feladata, szükség
megbontása” című újságcikkünket, amelyet főfelügyelő úr a szolgálati út betartásával fel is
terjesztett.
Végrehajtottuk az önkéntes tűzoltó egyesületek 2015. évi támogatására kiírt pályázatok tartalmi
és formai elbírálását, a kész pályázati anyagokat felterjesztettük az igazgatóságra. Az
elbírálások során törekedtünk a megfelelő segítség megadására, csak a szükséges esetben
szólítottuk fel az egyesületeket hiánypótlásra. A Szegedi HTP 11, a Makói HTP 2 ÖTE-vel
kötött együttműködési megállapodást, amely változó képet mutat. Mórahalom, Sándorfalva és
Földeák egyesülete az előző évben kötött I-es kategóriás megállapodást. Ezen felül Mórahalom
ÖTE november 1-jétől, mint beavatkozó ÖTE tevékenykedik. Ezek az egyesületek minden
tekintetben megfelelnek a vonatkozó szabályzóban meghatározott feltételeknek. Balástya,
Sándorfalva, Öttömös, Ásotthalom, Ruzsa, Csólyospálos, Maroslele egyesülete, valamint a
Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat II-es, Üllés egyesülete III-as, míg Kistelek
egyesülete IV-es kategóriás együttműködési megállapodást kötött. Pusztamérges és Csengele
egyesülete jelenleg nem rendelkezik érvényes megállapodással, mert az egyesületekben történt
változásokat adminisztratív módon még nem sikerült realizálni.
Elkészítettük a február 2-án a Europe Match GmbH Szegedi Gyufagyárban, az augusztus 1-jén
Szőreg, Tanya 21. melletti területen és az október 31-én Szeged, Kenyérgyári út 4. EMKE
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. létesítmény területén keletkezett tűzesetek felszámolásáról
szóló kirendeltségi jelentést. A kirendeltségi jelentés megküldését követően a Europe Match
GmbH Szegedi Gyufagyárban és az EMKE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. területén
végrehajtott műveletről elemzés elkészítését rendelte el az igazgatóság, amelyet határidőre
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elkészítettünk és a szolgálati út betartásával felterjesztésre került az BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra. A műveletelemzések elkészítése mellett a tűzeseti
helyszíni szemlék elkészítését is végrehajtottuk.
Részt vettünk az önkéntes tűzoltó egyesületek éves közgyűlésein, valamint a működési
területünkön található települések képviselő testületi ülésein.
Mórahalom Város Önkéntes Kiemelten Közhasznú Tűzoltó Egyesület önálló működését célzó
feladattervet állítottunk össze, amely a kirendeltség részéről a július 9-én tartott
rendszerbeállító gyakorlattal zárult.
Teljesítettük a vonulási kötelezettségeinket. Az év során február 2-án a Europe Match GmbH
Szegedi Gyufagyárban keletkezett tűzesethez, a május 6-án Csengele Ópusztaszer térségében
kialakult vihar felszámolásának helyszíneihez, az M43-as úton felborult veszélyes anyagot
szállító kamionhoz június 08-án, az augusztus 1-én Szőreg, Tanya 21. melletti területen
keletkezett és az október 31-én Szeged, Kenyérgyári út 4. EMKE Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. létesítmény területén keletkezett tűzesethez vonultunk.
Aktív szerepet vállaltunk a megyei szakmai verseny előkészítésében és lebonyolításában. Az
orosz laktanyai helyszín berendezését, és a verseny vezetését kirendeltségünk hajtotta végre.
Beavatkozás-elemzés:
Az év során tűzesetek tekintetében a számok az évszakoknak megfelelő képet mutattak. A
Szegedi HTP-t 1197, a Makói HTP-t 221 esetben riasztották káresetekhez. Nem volt jellemző
havi kiugró érték. Tényleges II-es riasztási fokozatban felszámolt esemény Szegeden 22
alkalommal, Makón 2 alkalommal, III-as riasztási fokozatban 3 esetben Szegeden került sor,
ennél magasabb riasztási fokozatban kárfelszámolásra nem került sor. Kirendeltségi szinten az
előző évhez képest a tűzesetek száma 7 %-kal, a műszaki mentések száma 26 %-kal nőtt. A
tűzesetek emelkedésének oka, hogy az előző évekhez képest viszonylag csapadék mentesebb
évet zártunk, míg a 26 %-os műszaki mentés emelkedés oka, hogy a szélsőséges időjárási
viszonyok következtében kialakult helyzetek felszámolása az év során több esetben
elmondható volt. Legjellemzőbb példája a május 6-án Csengele Ópusztaszer Pusztaszer
Kistelek térségében lecsapó vihar, amelynek következtében több napig tartott a felszámolás.
Csak ezen a területen 137 esetben történt beavatkozás. Az év során eddig az eseteink közel
60%-a műszaki mentés, ami azért is nagy szám, mert ezek az esetek rövid időszakra
korlátozódnak. A tapasztalatok is azt igazolják, hogy továbbra is készülnünk kell a hírtelen
kialakuló és nagy igénybevételt jelentő eseményekre. Ezért elsősorban az állomány esetleges
berendelhetőségét, az eszközeink tartalékait és nem utolsó sorban az állomány ellátásának
biztosítását jelenti.
Beszámolók, hivatásos tűzoltóságok, tűzoltó egyesületek értékelése:
A vonatkozó főigazgatói intézkedésben meghatározottak alapján elkészítettük az
alárendeltségünkben működő Hivatásos Tűzoltóparancsnokságokkal együttműködési
megállapodással rendelkező - alábbi önkéntes tűzoltó egyesületek - 2014. évi tűzoltási és
műszaki mentési tevékenységének értékelését, felügyeleti minősítését.
a. Pusztamérges Községi Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület
b. Üllés Községi Tűzoltó Egyesület
c. Önkéntes Tűzoltó Egyesület Ruzsa
d. Öttömös Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
e. Ásotthalom Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
f. Sándorfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesület
g. Mórahalom Kiemelten Közhasznú Önkéntes Tűzoltó Egyesület
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h. Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Balástya
i. Földeák Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
j. Maroslelei Polgárőr és Tűzoltó Közhasznú Egyesület
k. Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat Közhasznú Szervezet
Ezen felül elkészítettük FER Algyő LTP és ContiTech Rubber Industrial Kft. LTP 2014. évi
tevékenységéről szóló felügyeleti értékelését, amelyet szintén a Szegedi HTP parancsnoka
útján átadtunk.
Képzések, továbbképzések:
Előkészítettük az éves képzési terv kidolgozását. Az előkészítés során részt vettünk a Csongrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. évi Éves Kiképzési Tervében szereplő
készenléti szolgálat területi szinten szabályozandó képzési tartalom elkészítésében. Két
alkalommal képviseltük kirendeltségünket az országos tűzoltósági főfelügyelői
továbbképzésen, ahol bemutatásra került az autópályás gyakorlat és a szalagkorlát
megbontásáról szóló bemutató is. A Szegedi HTP bázisán Önkéntes Tűzoltó Egyesületek
részére 40 órás tűzoltó alaptanfolyamot szerveztünk 64 fő részére. Kísérleti jelleggel
megkezdtük a Szegedi HTP Kisteleki KvŐ és Ruzsai KvŐ közötti web kamerán keresztül
történő távoktatást az őrs oktatás minőség javítása érdekében.
Gyakorlatok:
Az év során a megyei igazgatóság által szervezett 3 vezetési törzsgyakorlaton vettünk részt. A
törzsgyakorlatok témái a február 2-án a Europe Match GmbH Szeged Gyufagyárban,
augusztus 28-án a szentesi Rigó Alajos Általános Iskola és Gyermekotthonban keletkezett
tűzeset tapasztalatainak, valamint a május 6-án Csengele Ópusztaszer Pusztaszer Kistelek
térségében bekövetkezett viharkárokkal kapcsolatos beavatkozások elemezése. Részt vettünk
és az előkészítésben közreműködtünk a szegedi repülőtéren rendezett kényszerhelyzeti és
tűzoltási gyakorlaton. Közreműködtünk az Algyő Nagyközség Külső Védelmi Terv komplex
gyakorlat részeként tartott Belső Védelmi Terv gyakorlatán, majd ezt követően tűzoltási
gyakorlatot tartottunk, amelynek során nagy felületű éghető folyadék különféle oltási
lehetőségeit gyakoroltuk. A június 29-én az M43 autópályán tartott katasztrófa felszámolási
együttműködési gyakorlat megszervezésében nagyrészt vállaltunk. Az autópályát építő céggel
való kapcsolattartáson és a helyszíni tervezésen felül a már elkészült oktatási anyaghoz a
fényképek elkészítésében és a helyszínen végrehajtandó feladatok ismertetésében
közreműködtünk. A Szegedi HTP roncsvágási gyakorlatait rendszeresen előkészítettük,
valamint a végrehajtásokat koordináltuk.
Ellenőrzések:
Az ellenőrzéseket végrehajtottuk a kirendeltségünk 2015. I. és II. félévi Vezetői
Munkatervében meghatározottak szerint. Ennek keretében 13 alkalommal szolgálatellátást és
12 alkalommal - amelyből 7 ellenőrző - gyakorlatot ellenőriztünk. Továbbá végrehajtottuk
Ásotthalom, Mórahalom, Ruzsa, Balástya, Sándorfalva, Földeák, Maroslele, Öttömös,
Pusztamérges, Üllés ÖTE és a Szegedi Vizimentő és Tűzoltó Szakszolgálat komplex szakmai
ellenőrzését.
Az ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy a hivatásos tűzoltóparancsnokságok a
vonatkozó szabályzók szerint végzik a feladataikat. Az ellenőrző gyakorlatok során a
parancsnokok minden esetben kellő körültekintéssel készítették elő a gyakorlatokat. Próbálták
a valós körülményekhez igazítani a feltételezéseket. A létesítmény vezetőivel jól
együttműködve bevonták a dolgozókat, ott tartózkodókat és az őrzésben résztvevő
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személyeket, amellyel még színesebbé tette a gyakorlatokat. Az állomány a gyakorlatok
végrehajtása során kellő aktivitást mutatott, a kapott utasításoknak megfelelően avatkozott be.
A szituációs begyakorló gyakorlatok során a gyakorlatvezetők és a beavatkozói állomány
ismerte a feladatát. A gyakorlatok megfelelően előkészítettek voltak. A tűzoltási feladatok
mellett a műszaki mentési feladatok is megjelennek, amelyet az életmentési feladatokkal
tesznek színesebbé. A gyakorlattervek megfeleltek a tartalmi és formai követelményeknek.
Helyi szakember mindig volt a helyszínen, aki a létesítmény sajátosságait bemutatta. A
katasztrófavédelmi őrsök önállóan szervezték és hajtották végre a gyakorlataikat, ezeken az
együttműködő ÖTE-k rendszeresen részt is vettek.
Szolgálatellátás ellenőrzés során megállapítható volt a dokumentumok megfelelő vezetése, a
napirend betartása, a személyes okmányok és a képzettségek megléte. A június 8-án az új
szerelési szabályzat kiadását követően a rendelkezésre álló 30 napon túl még több esetben
előfordult, hogy az állomány nem az ellenőrzés által elvárt színvonalon hajtotta végre az új
szerelési fogásokat, ezért az év második felében az új ismeretek elsajátítását célzó plusz
foglalkozások végrehajtását rendeltük el.
Egyéb:
A tűzoltósági szakterületen jelentkező feladatokon túl a szakterület a további feladatokat
hajtotta végre az év során.
1.
Elkészítette a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. év I. és II. félévi Vezetői
Munkatervét.
2.
Összeállította a Szegedi KvK és az alárendeltségében működő HTP-k közös
szabadságtervezetét.
3.
Rendszeresen elkészítette és felterjesztette a kirendeltség Havi Naptári és Ellenőrzési
Tervét.
4.
A kirendeltség és alárendeltségében működő HTP-k esetében az összes ellenőrzési
dokumentáció elkészítése, valamint a jelentések elkészítése és felterjesztése.
A negyedéves prognózishoz kötött feladatok kirendeltségi szintű koordinálását végezte, a
beválás vizsgálathoz szükséges támogatói jelentéseket összeállította.

2. Hatósági szakterület:
Hatósági ügyiratok statisztikája 2015-ben:
2015. évben a Szegedi KvK 805 db tűzvédelmi hatósági-, 18 db piacfelügyeleti-, 182 db
iparbiztonsági- és 410 db polgári védelmi ellenőrzés hajtott végre. Az adott időszakban
végrehajtott szemlék darabszáma 282 volt. A 11/2015. CSMKI Igazgatói Intézkedésben 2015
évre 557 darab tűzvédelmi hatósági ellenőrzés került a Szegedi KvK részére meghatározva.
2015. január 01-e és 2015. december 31-e közötti időszakban a hatósági osztályon 5357
főszámon az összes ügyirat forgalom 10706 db volt. Az ügyirat forgalmat ügyintézőkre
lebontva 446,42 db ügyirat/ügyintéző főszámon, az összes ügyirat forgalom 892,17 db
ügyirat/ügyintéző. A hatósági ügyek száma 709 db (az ügyek darabszámánál nem számítottam
bele az adott ügyben keletkezett eljárási cselekmények számát, a darabszám megadásánál a
főszámot vettük alapul).
2014. december 31-ig a Szegedi KvK 786 db tűzvédelmi hatósági-, 14 db piacfelügyeleti-, 162
db iparbiztonsági ellenőrzés hajtott végre. Az adott időszakban végrehajtott szemlék
darabszáma 299 volt.
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2014. évben 4470 főszámon az összes ügyirat forgalom 17550 db volt. Az ügyirat forgalmat
ügyintézőkre lebontva 372,5 db ügyirat/ügyintéző főszámon, az összes ügyirat forgalom
1462,5 db ügyirat/ügyintéző. A hatósági ügyek száma 522 db (az ügyek darabszámánál nem
számítottam bele az adott ügyben keletkezett eljárási cselekmények számát, a darabszám
megadásánál a főszámot vettem alapul).
Jelentősebb beruházások 2015-ben a teljesség igénye nélkül:
SZTE 410 ágyas klinika felújítása, Szeged Dóm tér Fogadalmi Templom felújítása, átépítése,
SOLE-MIZO Zrt. bővítése, Szegedi Gumigyár (ContiTech Rubber Industrial Kft.) bővítése,
Hansa-Kontakt Kft. új zöldség-gyümölcs nagybani piac létesítése stb.
Az elmúlt évekhez hasonlóan az ügyiratok jelentős része időigényes elbírálást igényelt,
esetenként több ügyintéző együttműködésével. A beruházások összege meghaladta a 15
milliárd forintot, így az építkezéseken folyamatos jelenlétre volt szükség, mely jelentős
igénybevételt jelentett a hatósági osztály számára.
Egyéb ellenőrzések:
2015. évben több esetben hajtottunk végre éjszakai ellenőrzéseket zenés-, táncos
rendezvények esetében a Rendőrséggel, NAV-val, Polgármesteri Hivatalokkal,
Kormányhivatallal közösen. A rendőrkapitányságok által, a 18 éven aluliak alkohol és
drogfogyasztásának visszaszorítása céljából, havi rendszerességgel megtartott éjszakai
ellenőrzéseken, felkérés alapján vettünk részt.
Ezen kívül ADR és RID közúti- és telephelyi ellenőrzéseket tartottunk.
Az előre tervezett és az előre nem tervezett ellenőrzéseket, szemléket, azok végrehajtásának
napján feltöltöttük a HADAR rendszerbe. A Főigazgató-helyettes Úr által meghatározott
időpontig elkészítettük, felterjesztettük és a hatósági adatszolgáltatási rendszerbe feltöltöttük a
következő hónapra tervezett ellenőrzéseinket.
Szabadtéri tüzek megelőzése:
Az illetékességi területünkön fekvő 44 db önkormányzat részére tájékoztató anyagot
állítottunk össze és küldtünk meg a nyári betakarítási munkálatok veszélyeinek ismertetésére,
valamint a tavaszi vegetációs tüzek megelőzésével kapcsolatban. A tájékoztató anyagban
kitértünk az aratási munkák biztonságos végrehajtására és az aratással összefüggő tüzek
megelőzésének fontosságára, az aratási munkával összefüggő tűzvédelmi szabályokra,
valamint azok megszegésének következményeire. A járási földhivatalokkal közösen hajtottuk
végre a „határszemléket”.
Szakhatósági ügyek:
2014. évben a szakhatósági ügyek összesített darabszáma (főszámon) – melyben az
egyeztetések, konzultációk, tájékoztatók nem szerepelnek - 1316 darab volt. 2015. december
31-ig a szakhatósági ügyek összesített darabszáma (főszámon) – melyben az egyeztetések,
konzultációk, tájékoztatók nem szerepelnek 519 - darab volt.
Tűzvizsgálat:
A Szegedi KvK hatósági osztályán 5 fő rendelkezik tűzvizsgálói végzettséggel.
2015. évben 1 fő elvégezte a tűzvizsgálói tanfolyamot, ezért számára a tűzvizsgálati anyag
elkészítésében való közreműködés és a vizsgán, a dokumentáció megvédése van hátra.
A munkaidőben történő helyszíni szemlét végző tűzoltósági felügyelő szintén rendelkezik az
előírt tűzvizsgálói végzettséggel. A tűzvizsgálat lefolytatása minden esetben helyi szinten
történt.
2015. január 01-e és 2015. december 31-e közötti időszakban az illetékességi területünkön
608 darab tűzeset történt és 20 db tűzvizsgálati eljárás indult. 2016. január 01-ét követően 3
darab tűzvizsgálati eljárást tettünk át a Csongrád MKI-ra hatáskör változás következtében.
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2015. január 01-e és 2015. december 31-e közötti időszakban a tűzesetek keletkezési okainak
megállapításánál 1 esetben dohányzás, 1 esetben gázgyújtó gyufaszálak – leesés
következtében történő – mechanikus összedörzsölése, 10 esetben nyílt láng, szándékos
tűzokozás idézte elő az eseményt. Ismeretlenben meghatározott keletkezési okok darabszáma
5 volt.
A tűzvizsgálat végrehajtására a vizsgált időszakban az alábbi szempontok miatt került sor:
3 esetben a riasztási fokozat III-as kiemelt, vagy magasabb,
10 esetben bűncselekmény gyanúja felmerült,
3 esetben súlyos életveszélyes sérülés miatt,
1 esetben rendkívüli haláleset miatt,
3 esetben a hatóság vezetője szakmai szempontból indokoltnak tartotta (ismétlődő esemény,
szabálysértés - szándékos tűzokozás- gyanúja miatt, valamint magas kárérték
(30.000.000,- Ft) miatt).
Az utólagos tűzesetek bejelentését követően az adatfelvételt (szükség szerint a
tűzvizsgálatot), előzetesen egyeztetett időpontban, lehetőség szerint a bejelentést követő első
munkanapon, a helyi szerv kijelölt állománya, ezen belül a hatósági osztály képviselői
végezték.
Kirendeltségi szinten a jogszabályok előírásainak minden esetben eleget tettünk. A
tűzvizsgálatok lefolytatása során a határidőket betartottuk, azokat nem léptük túl. A
tűzvizsgálatot a Kirendeltségen kizárólag képesítéssel rendelkező személyek végezték.
A tűzeseti helyszíni szemle végrehajtásából illetőleg a tűzvizsgálat lefolytatásából a
kirendeltség ügyintézőivel szemben nem került kizárás alkalmazásra, arra indokot adó
körülmény nem merült fel.
Szakértői kirendelésre a vizsgált időszakban nem került sor.
Propaganda:
A beérkezett felkéréseknek, meghívóknak eleget téve tűzvédelmi témájú előadásokat
tartottunk különböző szervezeteknél, valamint társszerveknél, valamint tűzriadó
gyakorlatokon vettünk részt. (pl.: Szegedi Biológiai Kutató Intézet, SZTE, Szeged Napja
Rendezvénysorozat)
Az iskolások, óvodások laktanya látogatások keretében ismerkedhettek meg a
Katasztrófavédelem életével, technikai ellátottságával. A laktanya látogatások során hathatós
segítséget nyújtottak az egyes szolgálati csoportok.
Egyéb:
A Szegedi KvK-ra érkezett panaszokat és a közérdekű bejelentéseket a beérkezéstől számított
harminc napon belül elbíráltuk. A vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésekről vagy
annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – a panaszost, illetőleg bejelentőt írásban
vagy elektronikus úton haladéktalanul értesítettük a belső szabályozóknak megfelelően a
Csongrád MKI Hivatalán keresztül.
A tervezőkkel, beruházókkal az egyeztetéseket, konzultációkat folyamatosan végeztük.
Szegeden a Napos út 4. szám alatt hétfőn és szerdán 0800-tól 1500-ig, pénteken 0800-tól 1200ig, Makón a Vorhand rabbi tér 1. szám alatt pedig kedden 0800-tól 1500-ig ügyfélszolgálati
időpont került kijelölésre. Az ügyfelek mind a szegedi, mind a makói ügyfélszolgálaton –
előzetesen egyeztetett időpontban – a hét bármely napján konzultálhatnak.
2015. évben a hatósági osztály sem hatósági eljárás során, sem szakhatósági eljárás során nem
lépte túl a jogszabályban meghatározott ügyintézési határidőt.
2015. évben a megadott belső szabályozóknak megfelelően, havi 6 órában és a
feladatszabásokban meghatározottak szerint soron kívül képzést / önképzést tartottunk, a
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Csongrád MKI által megküldött felkészítési ütemterv szerint. Részt vettünk külső
helyszíneken szervezett regionális és országos továbbképzéseken, konferenciákon.
Eljárási díjak:
Az igazgatási szolgáltatási díjak darabszáma 2012. évben 24 darab, 2013. évben 27 darab,
2014. évben 20 darab, 2015. évben 28 darab volt. A szolgáltatási díjak befizetett összege
2012. évben 312.000,- Ft, 2013. évben 351.000,- Ft, 2014. évben 260.000,- Ft, 2015. évben
364.000,- Ft.
Bírságok:
2015. évében – figyelembe véve a Kúria 2/2013. számú KMJE jogegységi határozatát – 54
esetben szabtunk ki bírságot összesen 11.221.663,- Ft összegben. A bírságokból 30 esetben
ADR/RID bírság került kiszabásra. Az ADR/RID bírságok összege összesen: 9.716.663,- Ft
értékben. 1 esetben a tűzvédelmi bírság az ügyfél halála miatt visszavonásra került. 2014
évben 14 db bírság került kiszabásra 1.225.000,- Ft összegben.
2015.-ben az elmúlt évekhez hasonlóan az ügyiratok jelentős része időigényes elbírálást
igényelt, esetenként több ügyintéző együttműködésével.
A Hatósági Osztály munkatársai ellen – hasonlóan az elmúlt évekhez- panasz, kifogás nem
érkezett.

3. Iparbiztonsági szakterület:
Veszélyes üzemekkel kapcsolatos tevékenység:
Az év első felében a legnagyobb változást a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet módosítása
jelentette a veszélyes üzemek területén. Az üzemazonosítási eljárásokhoz kapcsolódó
változások miatt több továbbképzésen is részt vett az iparbiztonsági felügyelő és a hatósági
osztály csaknem minden tagja. Szintén változás történt a hatósági és szakhatósági eljárásokat
szabályozó BM OKF főigazgató intézkedésben, az új eljárásrendet és a hozzá kapcsolódó
iratmintákat 2015. július 01-től kell alkalmazni.
A nyilvántartott veszélyes üzemek között 4 esetben történt változás. A makói székhelyű
GIVAUDAN Hungary Kft. és a szegedi székhelyű TANKER Hungary Kft. döntött úgy, hogy
üzemazonosítási eljárást folytat le és megkéri a katasztrófavédelmi engedélyt, veszélyes
anyag tárolásra és felhasználásra. A TANKER Hungary Kft. területén 2014. évben, még a
Givaudan Hungary Kft. területén 2015. évben lett üzemazonosítási helyszíni ellenőrzés
lefolytatva. Akkor megállapításra került, hogy egyik gazdálkodó szervezet sem tárol olyan
mennyiségű veszélyes anyagot, ami alapján a Katasztrófavédelmi törvény IV. fejezetének
előírásai vonatkoznának rájuk. Időközben azonban a megnövekedett igények miatt már nem
tudják a veszélyes anyag mennyiséget az alsó küszöbérték ¼ alatt tartani, ezért kérték a
katasztrófavédelmi engedély kiadását. Mindkét kérelem elbírálása folyamatban van.
Az év utolsó hónapjában a MOL Nyrt. elvégezte 2 üzemének SEVESO III. szerinti
üzemazonosítását és megállapította, hogy a Ferencszállási gázgyűjtő és a Mórahalom Észak
gyűjtő állomás már nem küszöbérték alatti üzem, így azok a nyilvántartásokból kikerültek.
Jelenleg folyamatban van a MOL Nyrt. Főgyűjtőjének, a Multigrade Kft-nek az átminősítése
felső küszöbértéket meghaladó üzemmé.
November és december hónapban megtartásra került Szeged Megyei Jogú Város és Algyő
Nagyközség Külső Védelmi Terv gyakorlata. Algyő Nagyközség gyakorlata teljes körű volt,
melyet a tűzoltó egységek bemutatója még színesebbé tett. Szeged Város gyakorlata egy
törzsvezetési gyakorlat volt. Ezen az összejövetelen a megszokottnál több meghívott vett
részt, mivel első alkalommal lett bemutatva a döntéstámogató térinformatikai rendszerünk.
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A Szegedi KvK folyamatosan végzi üzemazonosításhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzéseit a
veszélyes üzemek területén. A vizsgált időszakban 24 veszélyes anyagokkal foglalkozó
gazdálkodó szervezet lett ellenőrzés alá vonva. Az ellenőrzések során megállapításra került,
hogy a gazdálkodó szervezetek ismerik a törvényben és a végrehajtási rendeletben
meghatározott szabályzókat. Valamennyi ellenőrzés alkalmával megtörtént a tárolt veszélyes
anyagok mennyiségének összesítése és a rendeletben meghatározott küszöbértékekhez való
viszonyítása. Egyetlen ellenőrzés alkalmával sem kellett hatósági intézkedést
kezdeményezni. Az ellenőrzött 24 db gazdálkodó szervezet közül egyiket sem kellett
küszöbértéket vagy az alsó küszöbérték ¼-ét meghaladó veszélyes anyagot tároló,
felhasználó üzemként azonosítani. (A Givaudán Hungary Kft. az ellenőrzést követően, annak
eredményétől függetlenül kérte meg az engedélyt).
Azok a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, melyek rendelkeznek katasztrófavédelmi
engedéllyel, a gyakorlataikat rendszeresen megtervezik, bejelentéseiket időben megteszik, a
gyakorlataikat megtartják. A belső védelmi tervek gyakorlatain tapasztaltak is azt mutatják,
hogy az üzemeltetők komolyan veszik a biztonsággal kapcsolatos feladataikat. Valamennyi
gyakorlat sikeresen zárult, az üzemeltetők a gyakorlatról készített jelentéseiket időben
megküldték. A nyilvántartott 12 db alsó és felső küszöbértéket meghaladó üzem közül 10
üzem tartotta meg a belső védelmi tervhez kapcsolódó gyakorlatát. Az év végére a MOL
Nyrt. Metanol Tároló üzeme a tároló tartályait leürítette és kitisztítatta, így felmentést kapott
a gyakorlat megtartása alól. A felső küszöbértéket meghaladó üzemként nyilvántartott
Az alsó küszöbérték ¼-ét meghaladó veszélyes anyaggal foglalkozó üzemek közül egy
esetben keletkezett tűz. Az Europe Match GmbH Magyarországi Fióktelepének Szeged,
Bakay N. utcai üzemében gyulladt meg a csomagolásra szánt késztermék. A tűzeset nem az
üzem területén tárolt, vagy felhasznált veszélyes anyagban keletkezett, így szintén nem
minősült üzemzavarnak, illetve súlyos balesetnek. Az üzem vezetése ettől függetlenül a
szükséges bejelentéseket időben megtette, a jelentési kötelezettségének a vizsgálatot
követően eleget tett.
Veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenységek:
2015. évben Szegedi KvK veszélyes áru szállítási tevékenységében a legjelentősebb változást
az ADR ellenőrzésekhez kapcsolódó elsőfokú hatósági jogkör letelepítése jelentette.
A Kirendeltség részére előírt ellenőrzések időarányosan végrehajtásra kerültek.
A közúti veszélyes anyag szállítás területén 1 db supervisori ellenőrzés, 1 db több megyét
érintő ellenőrzés és 1 alkalommal 3 napos és egy másik alkalommal 5 napos Disaster
ellenőrzés lett végrehajtva. 2 esetben vettünk részt a rendőrség által szervezett kitereléses
autópálya ellenőrzésen. Szeged KvK a közúti ellenőrzéseit kizárólag a két határátkelő helyen,
Nagylakon és Röszkén végezte, így nem érzékelhető az ellenőrzött járművek számának
csökkenése a MOL Bázistelep és a Prímagáz telephely üzemeltetésének szüneteltetése miatt. A
2015. évben végrehajtott 95 db közúti ADR ellenőrzésből 18 esetben a közlekedési hatósággal
közösen, 20 esetben a NAV képviselőivel közösen hajtottuk végre, a rendőrség azonban
valamennyi alkalommal jelen volt. A közúti veszélyes anyag szállítások ellenőrzése során 21
esetben kellett hatósági intézkedést kezdeményezni. Ezen felül a hatósági jogkör változása
miatt 2 folyamatban lévő ügy került átvételre Csongrád MKI-ról. A 21 db hatósági eljárás
során összesen 8.866.663,- forint ADR bírság került kiszabásra. Ebből befizetésre került
7.833.331,- forint. Egy ügyfél fellebbezte meg a 400.000,- forint bírságot, egy esetben pedig
végrehajtási eljárás van folyamatban 100.000,- forint megfizetése érdekében és 2 ügyben nem
telt le a fizetési határidő. A befizetendő összeg 2 x 266.666,- forint.

12

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Szegedi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

2015. évi
beszámoló jelentés

Az ADR telephelyi ellenőrzések össze lettek kapcsolva a veszélyes üzemazonosítási
eljárásokkal. A vizsgált időszakban összesen 25 alkalommal lett ilyen ellenőrzés megtartva. Az
ellenőrzések során hiányosság, illetve szabálytalanság nem került megállapításra.
A veszélyes áru vasúti szállításának ellenőrzései a havi terveknek megfelelően zajlottak. A
tervezett szállítások bejelentő lapjai rendszeresen megérkeztek az igazgatóság főügyeletéről. A
47 alkalommal végrehajtott ellenőrzés során 2 esetben kellett hatósági intézkedést
kezdeményezni, még a 6 RID telephelyi ellenőrzés során 1 esetben indult hatósági eljárás. A
szabálytalanságok miatt 450.000,- forint összegben került bírság kiszabásra, melyből
100.000,- forint lett megfizetve. A vasúti ellenőrzések során 1 esetben jelölés szabálytalansága
miatt, 1 esetben pedig a szállító járművön tartandó felszerelés hiánya miatt indult eljárás. A
felszerelés hiány a miatt kiszabott 50.000,- forint bírság ellen fellebbezetek, az ügy jelenleg II.
fokon van. A jelölés szabálytalansága miatt indított eljárásban kiszabott 300.000,- forint bírság
megfizetésére végrehajtási eljárás van folyamatban. A telephelyi ellenőrzésen megállapításra
került, hogy az üzem veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó nem volt bejelentve a
közlekedési hatósághoz. Az ebben az ügyben kiszabott bírság 100.000 Ft összegben
megfizetésre került.
2015. évben veszélyes áru szállítással kapcsolatos baleset nem történt.
Kritikus infrastruktúra védelemmel kapcsolatos tevékenység:
A kihirdetett jogszabályok és intézkedések mindegyike rendelkezésre áll. Kirendeltségünkre
2015. évben szakhatósági megkeresés nem érkezett.
Az iparbiztonsági szakterület több alkalommal tartott képzést a hatósági osztály állományának.
Január hónapban a veszélyes üzemek veszélyességi övezetein belüli építés szabályairól,
március hónapban pedig az ADR előírásokban történt változásokról. Egy alkalommal az
ammónium-nitrát tárolási előírásairól és az anyag veszélyeiről, egy alkalommal pedig a légi
veszélyes áru szállítással kapcsolatos új szabályzók lettek ismertetve. A közbiztonsági
referensek részére rendezett szakmai napon az iparbiztonsági felügyelő az önkormányzatokat is
érintő iparbiztonsági változásokat ismertette. Tájékoztatta a referenseket az alsó, felső és
küszöbérték alatti veszélyes üzemekkel kapcsolatos polgármesteri teendőkről.
Az iparbiztonsági szakterülettel kapcsolatos adatokat a 3. számú melléklet és az ADR-RID
táblázat tartalmazza.

4. Polgári védelemi szakterület:
A Szegedi KvK illetékességi területén lévő 44 településből 2 db I. katasztrófavédelmi
osztályba, 15 db II. katasztrófavédelmi osztályba, és 27 település került III. katasztrófavédelmi
osztályba. A jogszabályi meghatározások és az ismert kockázati tényezők értékelése
következtében a besorolások megalapozottak voltak. Az éves felülvizsgálatot 2015. augusztus
hónapban megkezdtük az önkormányzatok bevonásával. A felülvizsgálatok eredményeként
besorolás változtatási javaslatot nem tettek a települések polgármesterei.
A polgári védelmi szakterületen a hatósági szemlélet mellett kiemelt feladatként kezeljük a
lakosság aktív és passzív tájékoztatását, mely kapcsán az év során 34 rendezvény alkalmával
több mint 14000 fő találkozott a katasztrófavédelem tájékoztatóival. A kockázati helyszínek
ellenőrzése valamint a különböző eseti vagy tervezett telephelyi ellenőrzések során a
megelőzés szemlélet továbbra is meghatározó. A hatékonyság növelése érdekében az
ellenőrzéseinket a társszervek, önkormányzatok és egyéb szakemberek bevonásával végezzük
előzetes tényfeltárások, vizsgálatok, kockázati tényezők figyelembevételével. Így a feladataink
végrehajtása során a tudatos kockázat értékelés és kezelés is fő szempontként jelentkezik. A
polgári védelmi szakterület koordinálásában 410 db ellenőrzés került végrehajtása 2015-ben. A
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feladat végrehajtások során 21 esetben tártak fel hiányosságot a vízkárelhárítási tervek és a
kockázati helyszínek ellenőrzése során.
Vizsgált kategória
Kategóriához tartózó érték
Befogadó helyek ellenőrzése
14
Egyéb ellenőrzés
50
Fák, fasorok ellenőrzése
51
Védművek ellenőrzése
12
Vízelvezetők ellenőrzése
224
Vízkárelhárítási tervek ellenőrzése
52
Víztározók ellenőrzése
7
A feladatok ütemezésénél figyelembe vettük a rendelkezésünkre bocsátott prognózisokat,
melyek segítségével a kirendeltség az adott időszakokra vagy témakörökre részletes
feladatszabásokat határozott meg az végrehajtói állomány részére az elvégzendő feladatokat
illetően.
Ár- és belvíz védekezésre történő felkészülés:
A veszély-elhárítási tervek felülvizsgálat során az alaptervek mellékletét képező
vízkárelhárítási tervek supervisori ellenőrzését a kirendeltség az ATIVIZIG munkatársaival
egyeztetve tervezte végrehajtani. Az ATIVIZIG hivatkozva, hogy a vizek kártételei elleni
védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Kormány rendelet az ATIVIZIG szakmai
irányítási feladatkörébe rendelte a települések vízkárelhárítási terveinek jóváhagyását az
általuk bekért dokumentumok vizsgálatát végrehajtották. Az ATIVIZIG az általa 2015. január
31-ig bekért vízkárelhárítási tervek tartalmi felépítését a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet az
árvíz- és a belvízvédekezésről szabályzó szerint vizsgálta.
A személyes egyeztetések alapján a települések vonatkozásában az ellenőrzés eredményéről
szóló tájékoztatást az igazgatóság részére az ATIVIZIG biztosítani fogja. A vonatkozó
tájékoztatók az általunk készített dokumentumok mellékleteként kerültek lefűzésre.
A szabályzók figyelembe vételével a 181 db belvízvédelmi és 12 db árvízvédelmi tárgykörű
ellenőrzést hajtottunk végre. Az ellenőrzések lebonyolítására a saját állományon túl az
ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnöksége, ATIVIZIG Szegedi Szakaszmérnöksége,
a Szegedi Vízmű Zrt., a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és az önkormányzatok
közbiztonsági referensei, illetve egyéb munkatársai is bevonásra kerültek. Az ellenőrzések
során a települések vízkár- elhárítási terveiben foglalt vízelvezetés szempontjából frekventált
területek, és a korábbi beavatkozások tapasztalatai szerinti kockázati helyszínek vizsgálatát
végeztük. A kirendeltség polgári védelmi felügyelője két hetente részt vett a szegedi partfal
rekonstrukcióval kapcsolatos kooperációkon és a mérnök által egyeztetett bejárásokon.
Korábban részt vettünk az ATVIZIG által ütemezett és vezetett árvízvédelmi fővédművek
bejárásán, ellenőrzésén. Az ellenőrzések tapasztalataival kapcsolatban ismét megállapítható,
hogy minden település végzi a meglévő belterületi csatornák tisztítását, kaszálását illetve,
pályázati vagy saját forrásból létesítenek, újítanak fel szakaszokat. A belterületi belvízelvezető
csatornák folyamatos karbantartás mellett alkalmasak a csapadékvíz elvezetésére.
A 2015-ös évben a kirendeltség területén 10 alkalommal történt vis maior eseménnyel
kapcsolatos bejelentés. A bejelentések vizsgálatában az igazgatóság munkatársa mellett
minden alkalommal részt vett a polgári védelmi felügyelő is. A vis maior bejelentések
eredményeként 8 település kapott támogatást a „természeti eredetű erő- belvízi helyzet”-ek
kezelése érdekében. A vízkár-elhárítási feladatokkal kapcsolatban a műveletirányítással, a
katasztrófavédelmi megbízottakkal és a közbiztonsági referensekkel egyeztetve sikerült a
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bejelentések tartalmának pontosítása az önkormányzatok erőinek, eszközeinek felmérése és a
szükség szerinti helyszín bejárással a beavatkozások szükségességének megítélése.
A vízügyi szakaszmérnökségekkel és a társszervekkel a kapcsolattartás biztosított a jelentkező
feladatok megfelelő koordinálása érdekében. Az ATIVIZIG osztályvezetője és a Csongrád
MKI Területi Vízügyi Hatóságának képviselője is részt vett a kirendeltség kezdeményezésére
megrendezésre került belvízvédelemmel kapcsolatos továbbképzésen, ahol tájékoztatást adtak
az igazgatóság érintett állománya részére a kialakult és várható helyzetekről, az önkormányzati
csatornák átvételével kapcsolatos ügymenetről és a technikai lehetőségeikről.
Nyári teendőkre történő felkészülés:
A nyári hónapokra, hőhullámra való felkészülés érdekében pontosításra kerültek az
illetékességi területén a nagyobb befogadó képességű légkondicionált épületek, helyiségek
címjegyzékei. Az informatikai osztály és a kirendeltség együttműködésének eredményeként
készített térinformatikai alkalmazások tesztelését és gyakorlati alkalmazását a kirendeltség
kiemelt fontosságú feladatként kezeli.
A hivatásos tűzoltó parancsnokságok a nyári időszakban is fogadták az iskolás csoportokat,
táborozókat előzetes egyeztetések alapján. A bemutatók és a csoportok laktanya látogatása
során felhívtuk a fiatalok figyelmét a tűzgyújtási tilalom tartalmi elemeire és a nyári időszak
egyéb veszélyforrásaira.
Téli teendőkre történő felkészülés:
A Szegedi KvK a téli rendkívüli időjárásra való felkészülését már 2014. október hónapban
megkezdte és a feladat meghatározásoknak megfelelően járt el. A települések képviselőivel
napi szintű kapcsolatot tartottunk és egyeztettünk a szükséges intézkedésekkel kapcsolatosan.
Az egyeztetések eredményeképpen Algyő és Kistelek településen a hideg időjárásra való
tekintettel ideiglenes melegedőhelyek lettek kijelölve. A közbiztonsági referens és a polgári
védelmi felügyelő egyeztetése alapján Molnár Áron, Algyő polgármestere elrendelte 2015.
január 7-én határozatlan időre az Egyesített Szociális Intézmény éjszakai nyitva tartását a hideg
időjárás miatt krízishelyzetbe került algyői lakosok megsegítésére.
A Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat keretében működő Idősek Gondozóháza,
együttműködve Kistelek Város Önkormányzatával, Kistelek Város Rendőrkapitányságával,
valamint a Kisteleki Katasztrófavédelmi Őrssel, átmeneti elhelyezést biztosított a nagy
hidegben veszélyeztetett és kihűlésnek kitett emberek részére a társulás közigazgatási
területére vonatkozólag (Baks, Balástya, Csengele, Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer).
A téli kockázati helyszínekként értelmezhető veszélyes útszakaszok ellenőrzése 21 esetben
megtörtént. A kockázati helyszínekhez kapcsolt és a téli időszakra lebiztosított gépek adatainak
felülvizsgálata a 35610/5156. számú kirendeltség-vezetői feladatszabás alapján 2015.
november 30-ig került aktualizálásra, pontosításra.
A polgármesterek, illetve a települések képviselői meghívást kaptak a HVB-k őszi soros
üléseire, ahol a jelenlévők tájékoztatása megtörtént. Ezen felül 2015. november 25-26.
időszakban a települések közbiztonsági referensei és védelmi ügyintézői részére
megrendezendő értekezleten szintén a témával kapcsolatos tájékoztatási, felkészítési
feladatainknak megfelelően jártunk el.
A kirendeltség illetékességi területére vonatkozóan minden település tekintetében
meghatározásra kerültek azok az intézmények, amelyek alkalmasak lehetnek melegedőhely
funkciójának betöltésére. A lebiztosított melegedő- és befogadóhelyek adatai a HELIOS
rendszerben rögzítésre kerültek és a 35610/4648/2015. ált. számú feladatszabás szerint 2015.
október 30-ig aktualizálásuk megtörtént. A polgári védelmi felügyelő által a korábbi
tapasztalatok és a kockázati tényezők figyelembevételével 13 befogadóhely és/vagy
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melegedőhely került kijelölésre helyszíni ellenőrzésre. A feladatokat határidőre az állomány
végrehajtotta, a végrehajtás során hiányosságot nem tapasztalt.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemmérnökségeivel egyeztettünk a forgalom visszatartási
pontokról, valamint a lefagyásra különösen veszélyes útszakaszok ellenőrzéséről. Az
ellenőrzések végrehajtására az üzemmérnökségek illetékességi területeit figyelembe véve
került sor a rendőrség bevonásával 2015. október 30-ig. Hiányosságot nem tapasztaltunk,
illetve megállapítást nyert, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a részére meghatározottak
szerint november 15-ig helyezi el a téli időjárással kapcsolatos tájékoztató és egyéb biztonsági
eszközeit a kijelölt helyekre.
Veszély-elhárítási tervezés:
Szegedi KvK illetékességi területéhez tartozó települések veszély-elhárítási terveinek
felülvizsgálatai az alaptervek és a kapcsolódó mellékletek vonatkozásában végrehajtásra
kerültek.
A felülvizsgálat végrehajtására a veszély-elhárítási tervek kidolgozásáról szóló 23/2013. számú
BM OKF Főigazgatói intézkedés, valamint annak 1. sz. mellékletének, 2. függelékének
figyelembe vételével, továbbá a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 35610/818-1/2015.
ált. számú feladatszabásában meghatározott pontok figyelembe vételével került sor.
A veszély-elhárítási tervek és mellékleteinek rendeltetéséből adódóan, az emberi élet, a
lakosság alapvető ellátásának biztosítását, a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, a kritikus
infrastruktúrák védelmét és a katasztrófák következményeinek csökkentése érdekében
szükséges intézkedéseket tartalmazó bekezdések áttekintése, aktualizálása megtörtént.
A települési veszély-elhárítási terveket érintő változások:
A tervekből törlésre kerültek a védelmi igazgatás tekintetében a helyi védelmi
bizottságokon túlmutató adatok, így a „Nemzetközi tájékoztatás és segítségnyújtás rendje”, a
„Területi irányítás rendje” és a „Központi irányítás” elnevezésű bekezdések.
A települési veszély-elhárítási tervek, alapterveiben az érintett személyek beosztásai és
munkakörei kerültek feltüntetésre, míg személyes adataik és elérhetőségeik a veszély-elhárítási
tervek újonnan létrehozott mellékletét képező regiszterben kerültek rögzítésre.
A tervekben, a kockázatbecsléshez kapcsolódó nem releváns veszélyeztető tényezők
törlése megtörtént.
A tervekben továbbá aktualizálásra kerültek az érintett együttműködő szervek adatai, így
a névváltozásból és elérhetőségük változásából adódó eltérések.
A helyszíni operatív törzs belső kommunikációját szabályzó, eszközök megnevezését és
funkcióját tartalmazó táblázat szintén aktualizálásra került.
Tekintettel, a települési veszély-elhárítási tervek felülvizsgálata során tapasztalt jelentősebb
változásaira, az elkészült tervek a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011.
(X.10.) Kormányrendelet 28. § (6) szerinti vizsgálata megtörtént.
A kitelepítési- és befogadási tervek korábbi átdolgozásának felülvizsgálatát végrehajtottuk, a
pontosításokat elvégeztük.
Tekintettel a kapcsolódó munkálatok ütemezésére 2015. szeptember-november időszakban a
járási és a kirendeltségi tervkivonatok aktualizálását is végrehajtottuk. Ennek eredményeként
2016. január 04-én a kirendeltség új összesített tervet terjesztett fel jóváhagyásra az
igazgatóság részére.
Közbiztonsági referensek:
A Szegedi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksághoz tartozó települések katasztrófavédelmi
osztályba sorolásának eredményeképpen Szeged járás településein 10 település rendelkezik
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közbiztonsági referenssel. Domaszék, Sándorfalva és Szatymaz III-as osztályba lett sorolva, de
a korábbi közbiztonsági referensek a továbbiakban is ellátják közbiztonsági referensi
feladataikat. Véleményük szerint így többlet információhoz és szakmai segítséghez jutnak
mind a megelőzési, mind a kárelhárítási feladatok során, amit a településük biztonsága
érdekében tudnak kamatoztatni. Ferencszállás, Klárafalva és Kübekháza esetében a
körjegyzőség munkatársa látja el a közbiztonsági referensi feladatokat. Mórahalom járás
településein nincsenek kijelölt közbiztonsági referensek, azonban a települések „védelmi
ügyintézői” segítik a munkánkat. A közbiztonsági referensek rendelkeznek megfelelő szintű
végzettséggel. A közbiztonsági referensek a települési polgármesterek feladat
meghatározásának megfelelően vesznek részt a katasztrófák elleni védekezés feladatainak
tervezésében, szervezésében. Tapasztalataink szerint több esetben is gondot jelent, hogy a
közbiztonsági referensek kapcsolt munkakörben látják el feladataikat, ezért a folyamatos
adatpontosítások, dokumentációk készítése nehézséget okoz még a kisebb településeken is. A
referensek többsége nem tölt be vezető pozíciót az önkormányzatoknál, így nem minden
esetben jut el hozzájuk a szükséges információ, illetve az érdekérvényesítő képesség is csökken
ezekben az esetekben. A nagyobb városok (Makó, Szeged) esetében az előírások szerinti
polgári védelmi szervezetekre vonatkozó létszámok, technikák naprakészen tartása
megoldhatatlan feladat elé állítja a közbiztonsági referenseket, akik ezeken a helyeken is
kapcsolt munkakörben látják el a feladataikat. Szeged esetében az üzemek száma, a lakosság
száma és az egyéb infrastrukturális elemek nagysága miatt a közbiztonsági referens mellett a
szervezet szerinti vezetőjével a városüzemeltetési irodavezetővel és a címzetes főjegyzővel is
egyeztetnünk kell. Ennek köszönhetően a feladatok (ellenőrzések, szemlék, tervezési feladatok,
gyakorlatok) szakmai megoldása érdekében a témakörökkel foglalkozó osztályok
munkatársaival közvetlen biztosított a kapcsolattartás a közbiztonsági referens utólagos
tájékoztatásával vagy kihagyásával. A 2015. évben a közbiztonsági referensek közreműködtek
a veszély-elhárítási tervek és mellékleteik pontosításában, a katasztrófavédelmi osztályba
sorolás felülvizsgálatában, a HELIOS adattár feltöltésében, frissítésében, polgári védelmi
szervezetek személyi és technikai beosztó határozatainak elkészítésében, vízkár-elhárítási
tervek felülvizsgálatában, rendkívüli téli időjárásra való felkészülésben, kockázati helyszínek
ellenőrzésében. A tervezési feladatok során a minták elkészítése mellett is szinte csak az
adatszolgáltatások tekintetében tudnak lényeges segítséget nyújtani. A feladatrendszer
tekintetében szükséges kiemelni Algyő Nagyközséget a közigazgatási területén lévő ipari
létesítmények és az árvízi veszélyeztetettség miatt. A település közbiztonsági referensének az
általános tervezési felkészülési feladatok mellett az ipari parkot érintő kérdésekben is
információkkal kell rendelkeznie. A településen kiemelt fontossággal bírnak a
lakosságvédelemmel kapcsolatos megoldási lehetőségek. A közbiztonsági referensek megfelelő
kapcsolatot építettek ki és tartanak fenn a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel. Feladataikat
a fő tevékenységi körük mellett megfelelően látják el a feladataikat. A kapcsolódó feladatok
ütemezése kapcsán, a 2015. szeptemberi felmérés szerint, a személyi változások kapcsán
szükséges volt alaptanfolyam szervezésére. A Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
munkatervének megfelelően 2015. 11. 25-26. között az új közbiztonsági referensek felkészítése
és vizsgája megtartásra került. A Szegedi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon, illetve a Makói
Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon tartott vizsgákon 7 fő jelent meg és tett sikeres alapvizsgát.
A közbiztonsági referensek részére legalább évente értekezletet, referádát vagy továbbképzést
tartottunk, melyeken a szakterületeket érintő aktualitásokról is tájékoztatást kaptak.
Polgári védelmi szervezetek:
A polgári védelmi szervezetek feltöltésére és felkészítésére 2015-ben is nagy figyelmet
fordított a kirendeltség. A Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén lévő
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44 településen a katasztrófavédelmi osztályba-sorolások és az érvényes szabályzók értelmében
2500 fő polgári védelmi szolgálatba beosztott létszám szükséges. A feltöltöttség szempontjából
korábban két település Makó és Szeged esetében volt szükséges beavatkozni a szükséges
létszám elérése érdekében, a többi településnél a fluktuáció nyomon követése és a felkészítések
tervezése jelenti a fő feladatot. Tekintettel, hogy az érintettek adatváltozási kötelezettségeiknek
nagyon kevés alkalommal tesznek eleget, főleg a nagyobb településeknél gondot okoz a
naprakészen tartás és a felkészítések egymásra építése. Makón az előírt 300 fő eléréséhez
nyilvántartások alapján további 82 fő beosztása vált szükségessé, amit 2015. március 31-ig az
önkormányzattal és egyéb szervezetekkel történt egyeztetések alapján végrehajtottak. Szeged
esetében a 327 fő beosztása volt indokolt a jogszabály szerinti 750 fős létszám eléréséhez.
Szeged vonatkozásában az elmúlt évben a választások és az önkormányzat szervezeti
átalakításai miatt nem tudtuk érdemlegesen növelni a létszámot, de az egyeztetések már akkor
megkezdődtek. A megbeszélések értelmében elsősorban az önkormányzati cégek munkatársai,
alkalmazottjai jelentették a bővítés fő bázisát, de felmérve a kockázati tényezőket és a
szükséges erőket egyéb cégek munkavállalói és eszközei is lebiztosításra kerültek.
Korábban a megyei polgári védelmi főfelügyelőnél kezdeményeztük a Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Szegedi Tudomány Egyetemmel való együttműködési
megállapodás tárgykörének bővítését a polgári védelmi szolgálattal és az ideiglenes polgári
védelmi szolgálattal kapcsolatos lehetőségek, az önkéntesség népszerűsítése és a
lakosságtájékoztatási lehetőségeink bővítése érdekében, de az egyeztetésekről információkkal
nem rendelkezünk. A Talentum Alapítvánnyal történt egyeztetések alapján a kirendeltség
szerepet vállalt az alapítvány által toborzott önkéntesek képzésében és mentőcsoportokban való
szerepvállalásuk segítésében. Civil szervezetekkel is több esetben felvettük a kapcsolatot,
melynek eredményeként az I. – II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken
megalakításra kerültek a települési mentőcsoportok (17 település, 166 fő) A civil szervezetek
megkeresésére és szerepvállalására azért volt szükség, mert a tájékoztatók nem hozták meg a
várt eredményt. Tovább nehezítette a feladat végrehajtást, hogy szabályzókban nem került
rögzítésre a települési mentőcsoportok definíciója és felépítése, ezért a fentiek
figyelembevételével leginkább önkormányzati dolgozók bevonásával a járási mentőcsoportok
dokumentációit használtuk mintának. Tapasztalataink szerint egy káresemény
bekövetkezésekor az emberek tenni akarása és az önkéntesség jelentősége fokozódik és a
jelentkezők száma az adott esemény kapcsán jelentőssé válik. Ezért felkészültünk az ideiglenes
polgári védelmi szolgálatra való beosztások és a gyorsított ütemű felkészítések végrehajtására
is.
A települési mentőcsoportok közül 16 vett részt a rendszerbeállító és minősítő gyakorlatokon.
A Baks Települési Mentőcsoport gyakorlata és a polgári védelmi szervezeteinek felkészítése a
polgármesterrel történt egyeztetés alapján 2016. I. negyedévében kerül megtartásra. Ezen felül
a Szeged Települési Mentőcsoport és a DAKK Szeged Járási Mentőcsoport részt vett a 2015.
június 29-i, az M43 autópályán lebonyolított komplex katasztrófavédelmi gyakorlat
végrehajtásában is. A Szerbiai határ menti, határhoz közeli települések esetében a tervezett
gyakorlatok végrehajtását nehezítették a migrációs problémák.
Az idei évben lehetőség nyílt a mentőcsapatok részére is pályázatok benyújtására a működésük
segítése érdekében. A kirendeltség illetékességi területén lévő települési mentőcsoportok közül
a 2015-ben alakult Fit World Sportegyesület, mint Szeged Települési mentőcsoport adott be
pályázatot, amely a tájékoztatások alapján nem nyert támogatást.
A területi rendeltetésű mentőcsoportok közül Balástya ÖTE, mint a Kisteleki Mentőcsoport
tagja és alapítójaként 2015. évben, a pályázat beadásáig, 5 alaklommal végzett mentőcsoport
feladatkörébe tartozó beavatkozást Balástya közigazgatási területén kívül. A korábbi feladatok
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tapasztalatai alapján nyújtott be pályázatot technikai eszközök beszerzésére. A mentőcsoport a
benyújtott pályázat alapján nem nyert támogatást.
A Vöröskereszt Csongrád Megyei Igazgatóságával történt egyeztetések eredményeként
megalakításra került a Szegedi Vöröskereszt Önkéntes Tűzoltó Egyesület és Mentőcsoport,
mely járási mentőcsoportként logisztikai, műszaki mentési és egészségügyi szempontból is
kiválóan illeszkedik a meglévő lakosságvédelmi egységekhez és jól kiegészíti azok
kapacitásait. Az új mentőcsoport minősítő gyakorlatát 2016. márciusra tervezzük végrehajtani.
Lakosságfelkészítés:
A lakosságfelkészítési feladataink során a kirendeltség a 2015. évben a passzív felkészítési
mód lehetőségeit kiemelten alkalmazta. A különböző fórumok adta lehetőségek
kihasználásával és a saját szervezésű rendezvények révén 2015-ben 34 alkalommal 14272 fő
tájékoztatása történt meg. A rendezvények szervezése során a meglévő kapcsolataink mellett új
partnerekkel is jó kapcsolatokat építettünk ki. A civil szervezetek mellett a NAV Dél Alföldi
Régió Vám- és Pénzügyőrségével közösen szervezett gyakorlataink, tájékoztatóink az idei
évben is nagy érdeklődést váltottak ki. A külső kapcsolatok terén további előrelépések
történtek, így a felkéréseket figyelembe véve a Szegedi Törvényszék és a Decathlon Szeged
rendezvényén történő megjelenéseink új program elemként jelentkeztek. Az idei évben is
kiemelkedő érdeklődés kísérte a Katasztrófavédelmi Kirendeltség „nyílt napjait”, amelyeket a
Szegedi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományával a laktanya területén, illetve a Szegedi
Vadasparkban szerveztünk. A két rendezvényen körülbelül 2500 fő ismerkedhetett meg a
katasztrófavédelem feladataival, technikai eszközeivel és a különböző kockázati tényezőkkel.
Az ifjúsági versenyek helyi fordulóinak lebonyolítása a Szegedi HTP szervezésében történt. A
tervezett programok mellett egész évben fogadtuk az óvodás, iskolás csoportokat és előzetes
egyeztetések alapján iskolai előadásokat is tartottunk. Külön figyelmet fordítottunk a
pedagógusok felkészítésére és tájékoztatására, valamint a fogyatékkal élők részére egyedi
programokat szerveztünk az ellátó intézményekkel együttműködve.
Helyi Védelmi Bizottságok:
Az előzetes ütemterv alapján a Helyi Védelmi Bizottságok 2015. áprilisban megtartották a
soron következő ülésüket. Az ülések alkalmával napirendi pontként megtárgyalásra kerültek a
HVB-k 2015. évi feladattervei, valamint 2015. évi pénzügyi tervei; beszámolók a 2014. évi
katasztrófavédelmi feladatokról; beszámolók az ár- és belvízvédelmi feladatokra történő
felkészülés helyzetéről, a belvízi védekezés tapasztalatairól; a HVB-k Szervezeti és Működési
Rendjének, valamint a VTMCS és a KMCS működési rendjének módosításairól. A polgári
védelmi felügyelő koordinálásával a katasztrófavédelmi elnökhelyettesek, katasztrófavédelmi
megbízottak megfelelően tájékoztatják a HVB elnökeit és a HVB titkárokat a szükséges és
esetleges feladatokról. A Járási Hivatalok vezetőivel rendszeresen, legalább havi szinten
történik egyeztetés és szükség szerinti tájékoztatás, felkészítés. Az elmúlt időszakban a
kirendeltség illetékességi területén 3 járás vonatkozásában történt változás a járási
hivatalvezetők tekintetében. Makó és Kistelek esetében már az új hivatalvezetők vezették le az
áprilisi HVB üléseket. Szeged esetében 2015. augusztus 10-től a hivatalvezető felmentése miatt
a járási hivatalvezető-helyettes és a kirendeltség vezető koordinálja a HVB munkáját.
A HVB-ket érintő változások és az MVB titkársága által végrehajtott ellenőrzések tapasztalatai
alapján a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség egyeztetést és felkészítést szervezett a
HVB titkárok részére 2015. április 10-én. Az általunk kezdeményezett és szervezett
rendezvényhez csatlakozott a Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség érintett állománya és
az általuk érintett járások HVB titkárai is. Az egyeztetésre meghívást kapott és megjelent az
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MVB titkára, valamint a titkár-helyettes is. A fórum segített a szabályzók és a szükséges
dokumentációk egységes értelmezésében és a vonatkozó feladatok ütemezésének és
tervezésének végrehajtásában.
Az őszi soros HVB ülések alkalmával az alábbi napirendi pontok előterjesztése történt meg:
A Szegedi Járási Helyi Védelmi Bizottság Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
Beszámoló a Helyi Védelmi Bizottság 2015. évi munkatervében meghatározott feladatok
elvégzéséről
A rendkívüli téli időjárásra történő felkészülés tárgykörében jelentkező feladatok
végrehajtásának megtárgyalása, elfogadása
Tájékoztató az aktuális jogszabály változásokról a honvédséggel kapcsolatban
Tájékoztató az ár- és belvízvédekezésre való felkészülés helyzetéről, illetve a megye
településeit érintő belvíz elvezető rendszerek és vízkár-elhárítási tervek felülvizsgálata (szóbeli
előterjesztés)
Egyebek
A KMCS-k és a VTMCS éves felkészítésére 2015. decemberben az igazgatóság által rendezett
fórumon került sor.

Közösségi szolgálat:
Jelenleg 8 oktatási intézménnyel került sor (általános) együttműködési megállapodás
megkötésére, miszerint a kirendeltség és parancsnokságok szervezésében teljesítik a tanulók a
katasztrófavédelmi közösségi szolgálatot minimum 25 óra biztosításával.
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek az idei évben aktívabban vállaltak szerepet a közösségi
szolgálat szervezésében. A kirendeltség által korábban kidolgozott három oldalú
megállapodások alapján 4 ÖTE összesen 10 oktatási intézmény tanulójára vonatkozóan 16
együttműködési megállapodásban vállalt szerepet 2015. június 16. – 2015. augusztus 31.
között. A kirendeltség illetékességi területén 2015. naptári évben 271 fő teljesített közösségi
szolgálatot.
A kirendeltség jelenleg a közösségi szolgálatra vonatkozóan további kapacitásokat nem tud
bevonni és ezáltal a további nagymértékű létszám növelés nem megoldható.
A kirendeltség polgári védelmi felügyelője a közösségi szolgálattal kapcsolatos BM OKF
utasítás tervezetének több pontjához javaslatot terjesztett fel az adminisztrációs és a szervezési
munkálatok egyszerűsítése érdekében, melyek többsége az utasítás új verziójába beépítésre
kerültek.
Az ellenőrzések rendjét és módszertanát az ellenőrzésre jogosultak ismerték, munkájuk során
alkalmazták. Az esztendő során a 188 tervezetthez képest, 189 különböző ellenőrzést
végeztünk, 14 elmaradt, 9 pótolt és 6 terven felül került végrehajtásra. A vezetői ellenőrzések
alapvetően a mindennapi tevékenység vizsgálatára, a felügyeleti ellenőrzések a gyakorlatokra,
valamint a szabályszerű működés ellenőrzésére irányultak.
5. Gazdálkodás feladatai:
Tevékenységünk során munkatársaimmal szem előtt tartottuk a költséghatékony működtetés
célkitűzését, a Csongrád MKI Gazdálkodási Szabályzatában foglaltak betartását folyamatosan
szem előtt tartva. A kirendeltség önállóan nem gazdálkodik, előleget a megyei igazgatóság
házipénztárából vesz fel. A beérkező átutalásos számlákat, a jogosultság megvizsgálását
követően záradéklappal a fizetési határidőt figyelembe véve eljuttatjuk a megyei
igazgatóságra. Az ingatlan üzemeltetéséhez szükséges közüzemi fogyasztási adatokat naponta
ellenőrizzük és nyilvántartjuk. Az üzemeltetéshez szükséges érintésvédelmi, tűzvédelmi
szabványossági és villámvédelmi felülvizsgálatok érvényesek és dokumentáltak. A
járműüzemeltetéssel kapcsolatos adatszolgáltatásokat határidőre felterjesztettük. A tervezett
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és a ténylegesen megtörtént igénybevétel vizsgálatánál kiderült, hogy voltak olyan hónapok,
amikor az előre nem tervezhető programok, és megnövekedett hatósági feladatok miatt, az
előre megtervezett felhasználást túlléptük.
A tervezett ingatlan karbantartási- és felújítási munkák végrehajtása a Szegedi KvK
alárendeltségében működő tűzoltóságokon megtörtént. Az ingatlanokon végzett felújítások
végrehajtása során követtük a Csongrád MKI Műszaki Osztályának feladatszabását és
végeztük a kirendeltségre háruló feladatokat, az együttműködés minden esetben kiváló volt. A
Szegedi KvK által használt ingatlanokon a Csongrád MKI igazgatósága által biztosított
alapanyagokból felújítási munkálatokat végeztünk.

6. Szervezeti teljesítménycélok 2016. évre:
Pintér Sándor Belügyminiszter Úr által szabott feladatok 2016-ra:
• Katasztrófavédelem műveletirányítása illeszkedjen bele az egységes segélyhívó
rendszerbe.
• Kezdődjön meg a készenléti járművek ütemezett korszerűsítése.
• Induljon el a tűzoltógépjármű kisszériás és sorozatgyártásának megkezdése.
• Történjen meg a kéményseprőipari feladatokhoz szükséges szervezeti és technikai
fejlesztés.
• Kerüljön nagy hangsúly az állomány egészségmegőrzésére, a szervezet teremtse meg
ennek feltételeit.

Szeged, 2016. január 29.
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Készült:
Egy példány:
Kapja:
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1. sz. melléklet tűzoltósági szakterület
2. sz. melléklet hatósági szakterület
3. sz. melléklet iparbiztonsági szakterület
4. sz. melléklet polgári védelmi szakterület
5. sz. melléklet humán szakterület
2 eredeti példányban
25 oldal + mellékletek
1. sz. példány: Irattár
2. sz. példány: Csongrád MKI
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