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Tisztelt Közgyűlés/Képviselő Testület!

A  Balassagyarmati  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  (továbbiakban:  KvK)  2014.  évi  tevékenységét  az

alábbiak szerint hajtotta végre:

I. Bevezetés

A  Nógrád  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  (továbbiakban:  NMKI)  KvK

tevékenységét,  a  szervezetet  érintő  jogszabályok,  a  Belügyminisztérium  Országos

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) és az NMKI és a KvK normatívái,

valamint  a  BM OKF által  jóváhagyott  Szervezeti  és  Működési  Rendje  (továbbiakban:  SZMR)

valamint a munkaterve alapján végezte.

A  Helyi  Védelmi  Bizottságok  (továbbiakban:  HVB)  katasztrófavédelmi  elnökhelyettesi

feladatok ellátásánál  személyi  változás  nem történt,  a  NMKI  Igazgatója  által  2013-ban  kijelölt

személyek látják el továbbra is ezen beosztásokat.

Célom  volt  a  járásokkal,  az  önkormányzatokkal,  társszervekkel,  szakmai  szövetségekkel,

együttműködési  megállapodással  rendelkező  önkéntes  egyesületekkel  a  kapcsolat  ápolása  és

fejlesztése, az önkéntes szervezetek toborzása, felkészítése és minősítő vizsgájuknak végrehajtása. 

Az év első felében nagy hangsúlyt, energiát fektettünk a díszlokációból adódó feladatokra. A

harmadik katasztrófavédelmi őrs elindításával a lakosság tűzbiztonsága, a fehér foltok lefedésével

befejezésre került a kirendeltség illetékességi területén.

A  2014.  évi  munkánk  folyamán  kiemelten  kezeltük  az  integrált  hatósági  munka

megerősítését, az új jogkörök elsajátítását és alkalmazását.

II. Vezetés, irányítás, humánpolitika

A 2012.  áprilisi  átszervezés  óta  a  Kirendeltség  állománytábla  szerinti  létszáma  126  fő.  A

nevesített állománytábla szerinti feltöltöttsége (2014. december 31.-i állapot szerint) 113 fő.

Az  állomány  részére  az  új  beosztásokra  a  munkaköri  leírások  elkészítésre,  bővítésre  és

kiosztásra kerültek. 

A személyi állománynak a tervezett rendkívüli továbbképzéseket külső előadók segítségével

(pld. elsősegélynyújtói, gépjárművezetői) megtartottuk, illetve az éves fizikai alkalmassági, illetve

orvosi felülvizsgálatát végrehajtottuk.
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Az  év  folyamán  több  vezetői  beosztásban  lévő  személy  vett  részt  vezetővé  képző

tanfolyamokon, amelyeket eredményesen végzett el.

A Szolgálatparancsnokok Tanácsára és a Tiszthelyettesek közgyűlésére delegált állomány, a

NMKI a kijelölt időben aktív részese volt.

A  Kirendeltségre  folyamatosan  érkező  üdülési  ajánlatokat,  pályázati  kiírásokat  az

állománnyal megismertettük.

A  2014-es  év  feladata  volt  a  tervezett  nehézgépes  alap-  és  típusvizsgára  a  különleges

szerkezelők  beiskolázását  végrehajtani,  illetve  a  gépjárművezetők  szivattyú  ismeretének

kibővítésében közreműködni. 

Szakági  értekezlet  keretében  hatósági  felkészítést  tartottunk  a  beavatkozói  vezetői

állománynak,  az  esetleges  hatósági  eljárások  menetéből,  majd  ezt  követően  vezetési  törzs

gyakorlatot tartottunk a központilag elrendelt témakörökből. 

A Magyar Nemzeti  Üdülési  Alapítvány által  2014. évre meghirdetett  Erzsébet  program üdülési

pályázatát az állománnyal megismertettük, a pályázat elkészítésében segítettünk. 

November hónapban újra toborzásra került sor a vonulós tűzoltó állomány feltöltésére. 6 fő

felelt  meg  a  fizikai  felmérésen  és  elbeszélgetésen.  Az  újfelszerelők  orvosi  alkalmassági

vizsgálatának előkészítésében, tájékoztatásban vettünk részt.

A személyi állomány az év folyamán több alkalommal is képviselte a megyét különböző

versenyeken  kisebb  és  nagyobb  eredményekkel:  pld.  TFA  Hungary  Budapesten,  Lépcsőfutó

Országos Bajnokság Budapesten, Nemzetközi műszaki mentési verseny Szlovákia.

Az elmúlt időszakban a kirendeltséget érintő fegyelmi eljárás több esetben is indult.

III.Gazdálkodás

A kirendeltség önálló gazdálkodással nem rendelkezik, gazdálkodást segítő feladatokat lát el.

Kiemelt feladat volt a balassagyarmati laktanya teljes körű felújításának végrehajtása, mely kiterjedt

az ingatlan szinte minden egyes épületrészére.  Többek között  kialakításra került  a  hőszigetelés,

nyílászáró cserék, a tető- és tetőhéjazat cseréje, közművek kiváltása (víz, szennyvíz, elektromos

áram, kisfeszültségű vezetékrendszer), új épületrészek elkészítése, térburkolat kialakítása.

A  kirendeltség  raktára  (Rétsági  laktanya  területén  lévő)  az  ingatlanszemle  során

megállapítást nyert, hogy felújításra szorul. A Szügy úti raktár rossz állapota miatt felszámolásra

került.

Fő feladat volt még a közmunkaprogramban dolgoztatott 11 fő koordinálása és munkával

történő ellátása, ami nagy segítség volt a latanya beruházás és az őrsprogram során keletkező plusz
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feladatok ellátása alkalmával. A következő ciklus folyamán is nagy hangsúlyt fektetnünk az új őszi

közmunkaprogramban bevont szakemberek kiválasztására.

Informatika

Az ügyintézők által üzemeltetett informatikai eszközök megfelelő szintre lettek felfejlesztve.

Az új rendszernek megfelelően az EDR rádiók újraprogramozására került sor, valamint az

ügyeleti  rendszer  megváltoztatásával  a  struktúrának  megfelelő  (PAJZS  rendszer)  változás

kialakítása és üzemeltetése a HTP-n és a katasztrófavédelmi őrsökön megvalósult.

A  katasztrófavédelmi  őrsökön  elhelyezésre  kerültek  az  üzemeltetéshez  elengedhetetlen

informatikai eszközök, amik biztosítják a megfelelő szintű munkavégzést.

Az év második felében elhelyezésre kerültek a vonuló szereken egy-egy ipari számítógép,

amely folyamatos kapcsolatot biztosít majd a művelet irányítás központi rendszerével.

Műszaki

A  40/2012  sz.  BM  OKF  int.  a  BM  Országos  Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság

járműfenntartó rendszerének kialakításáról és működtetéséről szóló intézkedés alapján végezzük a

jármű karbantartási feladatokat, a hibák megelőzésére és feltárására. A kirendeltség és a HTP által

üzemeltetett  gépjárművek használati  rendjéről  és  üzemben tartásáról  szóló igazgatói  utasításban

rögzítettek, és az intézkedésben előírt elszámolások, nyilvántartások elkészítése és vezetése kiemelt

feladat  a  műszaki  biztonsági  tisztünk  számára.  A  létesítményeinkben  a  helységek  leltározását

elkészítettük, illetve végrehajtottuk az év végi selejtezést.

A Szécsényi KvŐ indulásával beállításra került egy új Renault Midlum 4X2 Aquadux tip.

tűzoltó gépjármű, ami az őrs működési területén a hatékonyság növelésére került rendszerbe állítva.

Egyéni  védőfelszereléseink,  kisgépeink,  szakfelszereléseink,  állapotára,  időszakos

felülvizsgálatának ütemezésére majd végrehajtására nagy figyelmet fordítunk.

A gépjárművezetők részére, a rendszeresített RB-Hs tűzoltó védősisakok kiosztásra kerültek.

Minden  gépjárművezető  rendelkezik  a  rendszeresített  védősisakkal.  A  teljes  vonulós  személyi

állomány el lett látva tűzoltó védőkesztyűvel. 

Az év második felében kialakításra kerültek a veszélyeztetett területekhez közeli pontokon,

indulókészletes  raktárak  ami  árvízi,  ill.  villámárvízi  veszélyeztetés  folyamán  azonnali

beavatkozásra alkalmazhatóan van jelen adott területen.
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IV. Hivatal

A Kirendeltség személyi állománya az OKF Főigazgatójának 16/2012. számú a Hivatásos

Katasztrófavédelmi  Szervek  Egységes  Iratkezelési  Szabályzata  és  Egységes  Irattári  tervének

kiadásáról szóló utasítás megismerte, részt vett az oktatásán és azon sikere vizsgát tett. 

A jövőben  kiemelt  figyelmet  fogunk  fordítani  az  iratok  kezelésére,  kiemelten  a  KET

előírásaiban foglaltak betartására.

A vezetői fórumrendszer működtetése havi és heti vezetői értekezletek megtartásával valósul

meg,  melyekről  feljegyzések  készülnek.  A  vezetői  fórum  keretében  kerül  megbeszélésre,  és

értelmezésre a megjelenő országos és területi szintű szabályozások jelentős része.

A határon átnyúló kapcsolatokat kiemelten a szakmai együttműködésekre és tapasztalatok

cseréjére szeretnénk kihegyezni. Mint a szlovák, mint pedig a lengyel tűzoltó kollégákkal a régen

meglévő kapcsolatokat szeretnénk tovább ápolni.

Lakossági kommunikációt a NMKI Hivatalán keresztül, a helyi sajtón, lakossági fórumokon,

illetve a városi televízión szeretnénk megvalósítani.

A HJT-s jelentéseket és a bekért adatokat határidőn belül elkészítettük és továbbjelentettük. 

Káresetekről  és más fontosabb eseményekről  rendszeresen fotót,  és egy pár soros cikket

küldünk föl a megyei honlap hírei közé, amely elősegíti a lakossági kommunikációt.

Rendszerese  részt  vettünk  az  illetékességi  területünkön  lévő  önkéntes  szervezetek  éves

közgyűlésén, amire meghívást kaptunk.

V. Tűzoltósági Felügyelőség

A tűzvédelem az  egységes katasztrófavédelem részévé vált,  melynek során a  tűzoltási  és

műszaki mentési munkálatok kiegészültek a lakosságvédelmi feladatokkal.

2014.  év  január  01-től  december  31-ig  a  következő  események  történtek  a  Balassagyarmati

Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén:

Tűzeset Műszaki
Mentés

Beavatkozást
igénylő Téves jelzés

Szándékosan
megtévesztő

jelzés

Kiérkezés
előtt

felszámolt
Utólagos Összesen

181 178 287 41 0 21 10 359
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• Az  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesületek  57  esetben  vettek  részt  tűzoltásban  és  műszaki
mentésben, amelyből 28 esetben az ÖTE-k önállóan számolták fel a káreseményt, hivatásos
egység nem volt a helyszínen.

• A tűzoltás vezetésének átvételére 3 esetben került sor.

4407 Kisecset, Petőfi út 25. lakóépület égett átvette: Szolgálatparancsnok 
8370 Hugyag, külterület, vegetáció tűz átvette: Szolgálatparancsnok
54186 Varsány, Rákóczi út 72. melléképület égett átvette: KMSZ

• A vonulást  igénylő  káresemények  során,  349  esetben  I-es  riasztási  fokozat  (51  db  volt
Kiemelt) lett elrendelve, utólagos jelzés 10 db volt.

Vegetáció tűz az illetékességi területen 13 db történt a leégett terület nagysága 1 773 285 m2

• Kéménytűz az illetékességi területen 11 esetben volt.

993 Balassagyarmat Csokonai utca.
2141 Drégelypalánk Fő út 61.
3103 Hugyag Jókai út 4.
11773 Balassagyarmat Patvarci út 8.
14225 Szécsény Dózsa György út 71.
16112 Őrhalom Alkotmány út 3.
18716 Szalmatercs Május 1 út 13.
47442 Balassagyarmat, Ifjúság útja 5.
52697 Őrhalom, Rákóczi fejedelem út 1/E.
55397 Nógrádsipek, Rákóczi út 49.
55797 Rétság, Jókai utca 13.

• Tűzeset és Műszaki mentés során 24 alkalommal volt személyi sérüléssel járó káresemény.
Káreset következtében 2 személy hunyt el és 39 személy sérült meg.

• Az eseménymentes napok száma az illetékességi területen: 155.

• Jelentősebb költséggel járó káresetek (KAP költségszámító modul alapján)

737 Varsány, Petőfi út 36., 22., családi ház tetőszerkezete égett 182 568 Ft.
4407 Kisecset, Petőfi út 25., családi ház több helyisége égett 199 901 Ft.
8923 Őrhalom, Hosszú rét, 15 HA-on szárazfű égett 204 028 Ft.
13993 Hugyag, Petőfi út vége, 1 HA-on szárazfű égett   65 914 Ft.
22336 Romhány Batthyány út 16, teherautó műszaki mentése   57 645 Ft.
25427 Terény Bercsényi u 8, lakóépület tüze 147 921 Ft.
29717 Bánk Tó Hotel, fakidőlés, Gépjárműfecskendő mentése 566 370 Ft.
31289 Nézsa Szondy út, fakidőlés 216 849 Ft.
54108 Nagyoroszi, Vadászház, a házban rekedt személyek lementése 265.178 Ft.
54206 Buják, Ady Endre utca 24, családi ház tetőszerkezete égett 133.356 Ft.
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VI. Polgári Védelmi Felügyelőség

A Polgári Védelem tárgyi időszakban 315 db ellenőrzést és 14 db helyszíni szemlét hajtott

végre, melyből összesen 329 iktatott jegyzőkönyv készült. Továbbá ütemterv szerint folyamatosan

zajlott a PV-szervezetek felkészítése minden területen.

A  bekövetkezett  veszélyhelyzetekről,  az  elhárításokról  a  HVB  Elnökök  tájékoztatva  lettek,

szükség szerint a helyszínen tartózkodtak.

Mindegyik  HVB  számára  rendszeresen  megküldésre  kerültek  a  negyedéves  veszélyhelyzeti

prognózisok és a beválás vizsgálatok, továbbá novembertől a KvK havi Műveleti Tervei és azok

végrehajtásáról szóló jelentések.

Rendszeres a lakosságvédelmi felkészítés, és a közösségi szolgálat az iskolák tanulóival.

A 2014 év végével rendszeresített Helios rendszert használjuk és folyamatos feltöltéséről,

frissítéséről gondoskodunk.

A Kap-online rendszert működtetjük, az ellenőrzési tervet, ellenőrzéseket az előírt módon

rögzítjük működéssel kapcsolatos problémákat, ha van, jelezzük. 

A  tervezett  ellenőrzéseket  végrehajtottuk,  az  elmaradt  és  elhalasztott  ellenőrzések  okait

rögzítettük  a  HADAR-ban.  A  tervezetten  felül  külön  meghatározott  esetekben  is  tartunk

ellenőrzéseket. 

 A  katasztrófavédelmi  operatív  törzsek  rendkívüli  téli  időjárási  helyzetekre  történő

felkészüléssel kapcsolatos országos törzsvezetési gyakorlatában közreműködtünk.

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a járási  hivatalokkal, az önkormányzatokkal, rendkívüli

időjárással kapcsolatos információkról tájékoztatjuk az érintetteket.

A nagyobb  haszonállat  telephelyek  felmérését  elvégeztük  a  Járási  Állategészségügyi  és

Élelmiszer-ellenőrző  Hivatalok  közreműködésével,  illetve  beépítésere  kerültek  ezen  adatok  a

veszély-elhárítási tervekbe.

2014.  január  19.-i  földrengéssel  kapcsolatos  települési  feladatok  végrehajtását  elvégeztük

(kárbejelentések helyszíni szemléje, jegyzőkönyvezése az érintett településeken, kárbejelentő, ill.

kárfelmérési  adatlapok  rendezése,  összesítése).  Víztározók  rendszeres  ellenőrzése,  védművek

vizsgálata szemrevételezéssel, tulajdonosok üzemeltetők aktualizálása, jegyzőkönyvezése, továbbá

adatbázis frissítése.

A 2015 év kiemelt feladata volt a járási önkéntes mentőszervezetek minősítő gyakorlatának

megszervezése és végrehajtása, ami megfelelő minősítéssel zárult.
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 Egyre gyakoribb jelenség a földrengés a Kirendeltség illetékességi területén, ezért fokozott

figyelemmel ellenőrizzük az adott településeket kockázati helyszíneit (talajmozgásos települések,

víztározók),

Az  illetékességi  terület  még  működő  MÁV  állomásainak,  mint  befogadó,  ill.  melegedő

helyként  történő  összegyűjtése,  a  vasúti  szolgálattevők elérhetőségének  pontosítása  a  megfelelő

elérhetőség érdekében.

Veszély-elhárítási tervek felülvizsgálatának végrehajtására nagy figyelmet fordítottunk, majd

megtörténtének a pontosítások, és az aktuális állapot jelentésének felterjesztése.

Részt vettünk a KDVVIZIG őszi bejárásán, az Ipoly folyó I. rendű árvízvédelmi műveinek

szemléjén.

Egyeztetéseket  folytattunk a Járási  Népegészségügyi  Intézettel  a  befogadó/melegedő  helyek

közös ellenőrzését illetően, majd közös supervizori ellenőrzéseket folytattunk le, a meghatározott

létesítményekben.

A Magyar Közút Zrt. Balassagyarmati Üzemmérnökségének téli gépszemléjén részt vettünk,

majd jelentést összeállítottuk, ill. felterjesztettük a téli útfenntartási gépekről és munkaeszközökről.

Az  idei  év  jelentős  feladata  lesz  a  (Hont,  Ludányhalászi,  Nagyoroszi)  települési  önkéntes

mentőszervezetek minősítő gyakorlatának megszervezése és végrehajtása.

VII. Iparbiztonsági Felügyelőség

A veszélyes áruk szállításának ellenőrzését a havi ütemezéseknek megfelelően a társhatóságokkal

együttműködve végrehajtottuk. 

A 64  alkalommal  végrehajtott  közúti  ellenőrzés  során  a  megállított  853 gépjárműből  98  darab

szállított ADR hatálya alá tartozó veszélyes árut. 

Az  ADR  hatálya  alatt  közlekedő  járművek  ellenőrzése  tekintetében  a  felügyelőségnek

meghatározott éves minimumcél (65 db) 150 %-ban (98 db) teljesítésre került. 

Március hóban végrehajtásra került az igazgatóság segítségével a 24 órás ADR ellenőrzés, illetve

szeptember hónapban megtartottuk a 12 órás ADR ellenőrzést is. Mind a 24 órás, mind a 12 órás

ADR ellenőrzés Parassapuszta Határátkelőnél került megtartásra.

A nemzetközi főúton 14 alkalommal (21,8%), illetve egyéb útszakaszokon 3 alkalommal (4,6%)

mobil ellenőrzés keretében végeztük ellenőrzési tevékenységünk. 

A közúti  ADR ellenőrzések  közül  49  darab  (76,56%)  a  2.  sz.  nemzetközi  főúton  történt.  Hét

alkalommal a 22. sz. főút és mellékútjaik veszélyes áru szállítását ellenőriztük (10,93%).
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A  szállítási  módok  viszonylatában  továbbra  is  a  tartányos  szállítási  mód  dominál.  Tartányos

szállítási  módban  szállított  veszélyes  anyagok  mennyisége  kb.  másfélszerese  a

küldeménydarabosénál.  Ömlesztett  szállítási  módban  továbbra  is  egy  gazdasági  társaság  ad  fel

technológiai hulladékot heti rendszerességgel, illetve az egészségügyi intézmények fuvaroztatnak

fertőző anyagot havi rendszerességgel.

A veszélyes áru szállítmányozás 28 esetben belföldi-,  70 esetben nemzetközi fuvarként valósult

meg. 

A veszélyes áru fuvarozás 94 esetben EU tagállam (52 esetben magyar) hatósági jelzésével ellátott

járművel történt. EU-n kívüli szállítmányozó vállalkozás 4 esetben került ellenőrzésre.

A kirendeltség illetékességi területén az ellenőrzött szállítmányok a veszélyes áruk fajtáinak széles

spektrumát mutatták, idén 36 féle veszélyes áruval találkoztuk az ellenőrzéseink során. 

A fuvarozási fegyelem folyamatosan nő, ennek oka a folyamatos kontroll, illetve mert útjainkon a

tranzitforgalom mellett  jelentős  a  rendszeres  veszélyes  áru  szállítás,  így  egy-egy fuvarozót  egy

évben többször is ellenőrzünk. Veszélyes áru szállítással összefüggésben közúti baleset idén sem

történt.

A megyei VÁSZ intézkedésben a felügyelőségnek meghatározott éves minimumcél (12 db) 241 %-

ban (29 db) teljesítésre került. 

A  Balassagyarmati  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  illetékességi  területén  történő  vasúti

veszélyes áru szállításra bejelentés az év folyamán kettő  esetben történt.  A 145181 vonatszámú

szerelvény  5  db  vasúti  kocsija  közül  egy  darab  fuvarozott  RID  hatálya  alá  tartozó  anyagot

(UN1202).

Szúrópróba szerűen ellenőriztük az eseti ipari szállítást is, melynek keretében a Szécsényi Vasút

Állomáson 20 darab faanyagot fuvarozó vasúti kocsit ellenőriztünk.

PMKI Vác KvK illetékességi területén 7 alkalommal hajtottunk végre ellenőrzést, melynek során

12 darab szerelvényt vontunk ellenőrzés alá. A szerelvények 271 vasúti  kocsija közül 66 darab

vasúti kocsija szállított RID hatálya alá tartozó veszélyes anyagot.

A RID Disaster akciók során BP. Ferencváros Pályaudvaron végeztük ellenőrzési tevékenységünk,

melynek során 6 darab szerelvényt vontunk ellenőrzés alá. A szerelvények 133 vasúti kocsija közül

78 darab vasúti kocsija szállított RID hatálya alá tartozó veszélyes anyagot.

A felügyelőségnek meghatározott éves minimumcél a RID hatálya alatt közlekedő vasúti kocsik

ellenőrzése tekintetében (50 db) 290 %-ban (145 db) teljesítésre került. 

A  hulladékszállítással  foglalkozó  vállalkozások  nyilvántartása,  és  a  árvízcsúcs,  árhullám

csökkentésre figyelembe vett víztározók nyilvántartása aktualizálásra került.

A  mezőgazdasági  vegyszerek  és  üzemanyagok  mezőgazdasági  vontatóval  vagy  lassú  járművel
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vontatott  pótkocsival  történő  közúti  szállításának  előírásairól  tájékoztatót  készítettünk,  mely  az

igazgatóság közleményei között megjelent a weblapon. A tájékoztatóra az illetékességi területünkön

megtalálható mezőgazdasági vállalkozások, falugazdák figyelmét elektronikus úton felhívtuk.

Rétság KŐ mindhárom szolgálati csoportjának – a helyismereti foglalkozás keretében – a  Berkenye

Faluszövetkezet műszaki vezetője ismertette a veszélyes üzem sajátságos technológiáját, biztonsági

rendszerét, illetve a súlyos káresemény elhárítási terv kivonatát.

Elvégeztük a megyei főfelügyelőség feladatszabása alapján az illetékességi területünkön található

szennyvíztelepek felmérését.

A  Nógrád  Volán  Zrt.  nyári  üzemanyag  ellátását  felmértük,  a  légkondicionált  autóbuszok,

hűtőkamrák, hűtőházak kimutatását elkészítettük, a  Nógrád Volán Zrt., MÁV Zrt.,  Dr. Kenessey

Albert Kórház-Rendelőintézet, ÉRV Zrt., FGSZ Földgázszállító Zrt., DMRV Zrt., Tigáz-DSO Kft.,

ÉMÁSZ Hálózati Kft., Magyar Telekom Nyrt., Magyar Posta Zrt., Invitel Távközlési Zrt., Telenor

Mao.  Zrt.,  Antenna  Hungária  Zrt.  rendkívüli  nyári  időjárási  viszonyokra  való  felkészültségét

felmértük, KIV nyilvántartás pontosításra került. 

Az  iparbiztonsági  felügyelőség  szervezésében  a  Szlovák-magyar  gázvezeték  balassagyarmati

nemzetközi mérőállomáson az tűzoltósági felügyelő, polgári védelmi felügyelő, tűzoltóparancsnok,

biztonsági tiszt helyszíni bejáráson vett részt, ahol részükre ismertették a  technológiát a kivitelezést

végzők.

VIII.  Hatósági tevékenység

A kirendeltség  hatósági  szakterületének,  mint  integrált  hatósági  szervezetnek  kiemelt  és

fontos szerepe van a rendszerben.

Az OKF és megyei intézkedések megismerését követően a napi feladatok végrehajtása során

azok  gyakorlati  alkalmazását  folyamatosan  bevezettük.  Az  iratminták  változásait  folyamatosan

nyomon követjük, a kirendeltséghez igazítjuk.

Az  ügyek  csekély  hányada  került  II.  fokra  összesen  8  db.  Az  igazgatóság  1  esetben

megváltoztatta, 4 esetben új eljárásra kötelezett, 2 esetben helyben hagyta határozatunkat, 1 esetben

a határozat saját hatáskörben visszavonva. A többi esetben az eljárás folyamatban van.

A balassagyarmati és szécsényi Rendőrkapitánysággal közösen több alkalommal éjszakai

szórakozóhelyek ellenőrzését végeztünk. 

A  tűzoltó  készülék  javító  műhelyek  szolgáltatásfelügyeleti  ellenőrzéseit  1  kivételével

megtartottuk (az ügyfél tartós betegsége miatt lett elhalasztva az ellenőrzés, pótlása 2015. év eleje).

Az adventi időszakban a karácsonyi vásárok ellenőrzése megtörtént.
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A  jogszabályváltozások  kapcsán  új  hatósági  feladatként  a  kéményseprő-ipari

közszolgáltatással  kapcsolatos  feladatokat  folyamosan  végeztük.  Közös  ellenőrzést  végeztünk  a

fogyasztóvédelemmel a CO érzékelők kapcsán.  A tűzvédelmi hatósági ellenőrzésekre vonatkozó

ellenőrzési ütemtervet minden hónapban elkészítettük és megküldtük a megyei igazgatóságnak. Az

ellenőrzések  a  tervezettek  szerint  jellemzően  végrehajtásra  kerültek,  ellenőrzés  csak  indokolt

esetben maradt el. Továbbá nem tervezett ellenőrzések is hajtottunk végre, telephely és működési

engedélyezések kapcsán. 

Az  ellenőrzések  folyamán  a  szükséges  intézkedéseket  minden  esetben  megtettük.  Az

ellenőrzéseket minden esetben 2 fővel végeztük, ami szakmailag indokolt, de az összlétszámból

kifolyólag sok problémát generált. 

A feladatként meghatározott témavizsgálat kapcsán a hatósági ellenőrzéseket megszerveztük

és  végrehajtottuk  (aratási  munkák  ellenőrzései,  kollégiumok,  piacfelügyeleti  és  a  szolgáltatás

felügyeleti ellenőrzései).

A  megyei,  illetve  az  OKF  által  meghatározott  egyéb  feladatokat  végrehajtottuk  (pl:

panaszügyekkel  kapcsolatos  adatszolgáltatás,  ügyiratok megküldése,  be nem fizetett  bírságokkal

kapcsolatos feladatok, szolgáltatási díjakkal kapcsolatos feladatok…)

Az  ÉTDR  bevezetését  követően  rendszer  minden  nap  megnyitásra  kerül.  A

megkereséseknek eleget téve kiadásra kerülnek a hiánypótlások, a szakhatósági állásfoglalások.

A napi munkavégzés során folyamatosan végeztük a szakhatósági,  hatósági feladatainkat

(tervek elbírálása,  eltérési  kérelmek,  hatósági bizonyítvány kiadása,  tervegyeztetés,  szakhatósági

eljárások  során  megtartott  helyszíni  szemlék  és  ellenőrzések  előkészítése,  lefolytatása,  az

ellenőrzéseket követő eljárások lefolytatása: felhívás, bírság, munkavégzéstől való eltiltás kiadása).

IX. Felügyeleti és ellenőrzési tevékenység

A kirendeltség az  ellenőrzéseit  a  2014 I.  és  II.  félévi  Ellenőrzési  és  Felügyeleti  Terve alapján

végezte. 

A  kirendeltség  célellenőrzést,  szükség  szerint  szemlét  tartott  az  irányítása  alá  tartozó  tűzoltó-

parancsnokságon és annak katasztrófavédelmi  őrsein,  valamint  felügyeleti  jogkörben ellenőrzést

végzett az együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes tűzoltó egyesületeknél. Az aktuális

időszakban számos ellenőrzést hajtott végre a kirendeltség szakmai vezető stábja.

Az ellenőrzési terv alapján végrehajtott ellenőrzésekről minden esetben ellenőrzési jelentés készült.

Kiemelt  fontosságú  feladat  lesz  az  újonnan  megalakuló  katasztrófavédelmi  őrsök  felügyelete,

hiszen új terület lesz a katasztrófavédelem rendszerében.
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X. Összegzés

Előttünk álló feladatok lesznek a hatósági szakterület erősítése és fokozott koordinálása. A

díszlokációból adódó őrsprogram során keletkező feladatok, kiemelten kezelve az újonnan felszerelt

személyi állomány rendszerbe történő folyamatos beintegrálását.

Az őrsökön szolgálatot  teljesítők továbbképzésének biztosítása, mint  elméleti  mint  pedig

gyakorlati területen egyaránt.

A  vezetői  állomány  szakmai  felkészültsége  jónak  mondható,  de  a  hatósági  szakterület

erősítése miatt további képzésekre van szükség. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat elsajátítása

és alkalmazása kiemelt feladat lesz a tűzvédelmi hatóság területén.

Továbbra is kiemelt feladat lesz az illetékességi területünkön a veszélyes üzemek felügyelet

alatt tartása, a veszélyes anyagok szállításának kontrollja.

Nagy  hangsúlyt  szeretnénk  fektetni  a  beavatkozások  hatékonyságára,  illetve  a

költséghatékonyság elősegítésére is.

Célunk lesz a 2015. évi szakmai teljesítmény minimumok minél előbbi végrehajtása, elérése,

hiszen ezen mutatók adják a kirendeltség szakmai munkájának alapadatait.

Tisztelt Közgyűlés/Képviselő Testület, kérem a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014.

évi tevékenységéről szóló tájékoztatóm elfogadását!

Balassagyarmat, 2015. március 24.

Okolenszki Gábor tű. alezredes
  kirendeltség-vezető sk.
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