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Elıterjesztés 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
2014. augusztus 14-i ülésére 

 
 

Tárgy:  Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tőzoltó Parancsnokság 2013. évi munkájáról 
Ikt.sz.: I/754/3/2014. 

 
 
Felsılajos Község Önkormányzata és még további három önkormányzat (Táborfalva, Lajosmizse, 

Ladánybene) finanszírozási megállapodást kötött 2012. április 26. napján  a Lajosmizsei Önkormányzati 
Tőzoltó Parancsnoksággal az érintett településeken a tőzoltási és mőszaki mentési feladatok ellátása 
érdekében. A megállapodás 3. pontja alapján az önkormányzati tőzoltóság évente beszámol minden 
érintett település képviselı-testülete részére az elızı évi munkájáról. 
A beszámolót Koller Dániel a Lajosmizsei Önkormányzati Tőzoltó Parancsnokság elnöke készítette. A 
beszámoló az elıterjesztés mellékletét képezi. Kérem a T. Képviselı-testületet szíveskedjen a beszámolót 
megvitatni.  
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselı-testület elé: 
 
 

Határozat-tervezet 
 
……../2014. (…) ÖH. 
Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati  
Tőzoltó Parancsnokság 2013. évi munkájáról 
 

         Határozat 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizsei Önkormányzati Tőzoltó 
Parancsnokság 2013. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2014.augusztus 14. 
 
Lajosmizse, 2014. augusztus 6. 

 
               Juhász Gyula sk. 
                                                                                                           polgármester 
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   Ezen tájékoztató az elmúlt idıszakot kívánja bemutatni, ami a kívülálló számára nem igazán látszódik, a szakma 

minden résztvevıje azonosan, de mégis más problémakörrel látja, érzi, és viseli. Ezen idıszakról elmondhatjuk azt, 

hogy hatalmas fejlıdési lehetıségnek teremtett kiindulási pontot az áldozatos és kitartó munka. Óriási változáson ment 

keresztül a lajosmizsei tőzoltóság minden vonatkozásban, ami hatalmas elırelépést jelentett minden mőködési 

területünkön élı emberekre, és vállalkozásra nézve, ugyan úgy a dolgozóinkra nézve is. A parancsnok, parancsnok 

helyettes, az elnök, és az állomány dolgozóinak áldozatos és erı feletti munkájának köszönhetıen korunknak és annak 

követelményeinek megfelelı Tőzoltóságunk van kialakulóban. Ennek a következetes munka, a szervezettség és az építı 

jellegő hozzáállás teremtett jogosultságot, valamint elengedhetetlen az Önkormányzatok, és a Tőzoltó Egyesület 

támogató együttmőködése, Klein Norbert elnök vezetésével. Elmondhatjuk azt hogy a tőzoltóságunk törvényileg, 

hivatásos tőzoltósági szintő feladat ellátást folytat, és biztosítja az elsıdleges tőzoltási és mőszaki mentési feladatok 

ellátását. A veszélyforrások nagysága, a védendı terület nagysága, a létesítmények, objektumok, és a lakosság száma 

indokolja a tőzoltóság további minıségi javulását, magas szintő szakmai hozzáértés elsajátítását, valamint annak 

szinten tartását. Az elmúlt idıszak átlagosnak mondható, eseményszám átlaga az elızı évekhez hasonló, kismértékő 

növekedéssel. Az események között szerepeltek csapadékos idı, illetve a vihar okozta káresemények, lakóháztüzek, 

gyújtogatások, méhrajok eltávolítása, valamint segítségnyújtás baleseteknél. Az Önkormányzatok is rendkívül nagy 

szerepet vállaltak a Tőzvédelmi feladatok terén, a lakosságának, és választóinak szemelıt tartásával. A változásokkal 

együtt is elmondhatjuk, hogy az elmúlt idıszakban is rendkívül sok eredményes beavatkozáson vagyunk túl, több 

tízmilliós megmentett értékkel, és pénzben ki nem fejezhetı emberélettel. 
  

Törvényi elıírások és követelmények 
 

Az alapítók – Lajosmizse Város Önkormányzata és a Városi Tőzoltó Egyesület Lajosmizse - a Polgári 

Törvénykönyvrıl szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény 65. §-a, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény. A tőz elleni védekezésrıl, a 

mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló többszörösen módosított 1996. évi XXXI. törvény 34. § (1) bekezdése, a 

katasztrófavédelemrıl és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, az 

önkormányzati és létesítményi tőzoltóságokra, valamint a hivatásos tőzoltóság, önkormányzati tőzoltóság és önkéntes 

tőzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet, a 

civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyőjtés és a közhasznúság egyes kérdéseirıl szóló 350/2011. (XII. 30.) 

Korm. rendelet. A tőzoltóság, tőzoltási és mőszaki mentési tevékenységeinek általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 

15.) BM rendelet, továbbá az önkormányzati tőzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései minimális 

mennyiségérıl, minıségérıl és a szolgálat ellátásáról szóló 48/2011. (XII. 15.) BM rendelet alapján kötelezettséget 

vállalnak arra, hogy a vonulási területén lévı települések lakosságának élet és vagyon biztonsága, az épített és 

természetes környezet védelme, az azt veszélyeztetı tőz- és káresemények szakszerő, hatékony felszámolása érdekében, 

valamint mőszaki mentési célokra köztestületi formában mőködı önkormányzati tőzoltóságot hoztak létre. 
 

Az önkormányzati tőzoltóság és a köztestület fogalma, valamint mőveleti körzete 
 

Az önkormányzati tőzoltóság tőzoltási és mőszaki mentési feladatok elvégzésére létrehozott, önálló mőködési 

területtel nem rendelkezı önkéntes tőzoltóság. A köztestület önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkezı 

szervezet, melynek létrehozását törvény rendeli el. A köztestület a tagsághoz, illetıleg a tagsága által végzett 

tevékenységhez kapcsolódó közfeladatot lát el. A köztestület jogi személy. A köztestület az Alapszabály, a vonatkozó 

törvények és rendeletek, az egyéb szakmai intézkedések, utasítások és parancsok, valamint a hivatásos tőzoltósággal 

kötött együttmőködési megállapodás alapján mőködik, tőzoltási, mőszaki mentési és egyéb kárelhárítási feladatokat, 

mint közfeladatokat lát el. Köztestület elsıdleges mőveleti körzete (vonulási területe): a hivatásos tőzoltó 

parancsnokságok és a mőszaki mentıbázisok mőködési területérıl, valamint az önkormányzati tőzoltó 

parancsnokságok elsıdleges mőveleti körzetérıl szóló 14/2012. számú BM Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatói 

intézkedés 1. számú melléklete alapján:     
 

Lajosmizse, Ladánybene, Felsılajos, Táborfalva közigazgatási területén a tőzoltási – mőszaki  mentési 
feladatokat a Lajosmizse Önkormányzati Tőzoltó Parancsnokság ( ÖTP.)  látja el 1997-óta.  
 

A készenléti szolgálatot 24/48 órás szolgálati rendben tőzoltó szolgálat biztosítja, minimum 4 fı vonulós tőzoltó + 1 

fı híradó ügyeletes létszámmal. Laktanya elhagyás riasztástól számított 5 – 6 perc ami jelentısen rövidebb mint az 

önkéntes tőzoltóságokra elıírt 8 perc riasztási normaidı, ami az új szertár átadása után további kb. 1,5 – 2 perccel is 

rövidült. Szükség esetén a beavatkozó létszámot önkéntes (otthonról riasztható) készenléti szolgálattal tudjuk növelni. 
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Fontos mindig az elsı egység mielıbbi beavatkozása bevetése, amely megakadályozza a tőz továbbterjedését, közvetlen 

életveszély elhárítása nem csak tőzeseteknél, hanem baleseteknél is. Az idei évben ez mindig sikerült, elsıként a 

kárhelyre érkeztünk a további érkezı egységeket percekkel megelızve. Több esetben segítettünk Dabas város 

tőzoltóságnak és a Kecskemét város tőzoltóságnak eszközeinkkel, ugyanis nekik több alkalommal nem volt bevethetı 

szerük a sok beavatkozásnak „köszönhetıen”. 

A szakmai irányítást a parancsnok, illetve helyettese, míg a hivatali, és egyéb más ügyintézést az elnök végzi. 

Állományunk, az elıírt szakmai képesítéssel és a készenlétben tartott technikai eszközök kezeléséhez szükséges 

jogosítványokkal rendelkezik. Védıruházat, védıeszköz ellátottságban csak részben megfelelı a helyzet, mivel a 

védıruházat egy része elavult, elhasználódott, pótlására jelenleg nincs anyagilag módunk. Légzıkészülék 

ellátottságunk jó. Technikai eszközeink mőködıképes állapotát, folyamatosan szinten tartjuk, újítjuk. Kisgépekbıl 

feszítı-vágó, motoros gyorsdaraboló, motoros főrész ( 2012-ben két új Stihl láncfőrész került beszerzésre),  átemelı 

szivattyú ellátottságunk megfelel az elvárásnak, amit bizonyít, hogy amikor kellett idıben tudtunk vizet szívatni, vagy 

kidılt fát eltávolítani. Híradó rendszerünk, híradó eszközeink megfelelıek, korszerőek ( EDR. PAJZS rendszer).  
 

Szakmai visszatekintés 
 

Visszatekintést az elmúlt idıszakról azzal kezdeném, hogy az elızı beszámoló óta beavatkozásaink kapcsán 

munkabaleset nem történt! 
Ez azért is fontos, mert „Mi Tőzoltók oda megyünk munkavégzésre ahonnan mások menekülnek!” 

 

„ A bajban segítünk!” Ezt vállaltuk „hívatásunk” kezdetén! 
 
Az elmúlt egy évben is az eskünkbe foglaltaknak megfelelıen végeztük munkánkat. Ismét elmondhatom, hogy 

tevékenységünk során balesetmentesen zárhattuk a 2013-as évet, amely köszönhetı ez a felszereléseink rendszeres 

karbantartásának, gépeink, védıeszközeink biztonságtechnikai felülvizsgálatai elvégzésének, valamint a körültekintı és 

fegyelmezett munkavégzésnek. Szolgálatellátást a törvényeknek megfelelıen napi öt fıvel két gépjármőfecskendıvel, 

valamint a málházott eszközökkel végeztük. Napi rendszerességgel képezzük magunkat úgy elméleti, mint gyakorlati 

szinten, melyet havonta többször ellenıriznek szakmai elıjáróink. Márciusban egy fı külföldi munkavégzésre távozott a 

jobb megélhetés reményében közülünk, május elején ezt a hiányt pótoltuk egy tapasztalattal rendelkezı tőzoltóval, aki 

minden jogszabályban elıírt iskolai végzettséggel rendelkezik. Az elıre kidolgozott éves kiképzési tervnek megfelelıen 

felkeressük a bevetési területünkön lévı tőzoltás-taktikailag veszélyes üzemeket, gyárakat. Ezekkel a „helyismereti 

foglakozásokkal” megismerjük az üzemek belsı elrendezéseit, veszélyesebb zónáit, a technológiai folyamat veszélyeit, 

esetleges káros hatásait úgy az emberi szervezetre, mint a környezetre. Minden esetben felhívtuk-felhívjuk a figyelmét 

cégvezetıknek az általunk feltárt hiányosságokra, ezzel megelızve a tőzvédelmi hatóságok súlyos bírságait. Részt vettünk 

oktatási intézmények tőzriadó tervben elıírt kiürítés gyakorlásában, felügyeletében ahol több esetben segítettük szakmai 

tanácsokkal a pedagógusok munkáját. 2012. október közepétıl megkezdtük az iskolai oktatásban beépíteni a tőzmegelızés 

alapjainak ismertetését osztályfınöki óra keretein belül. Óvodásoknak az ı szintjüknek megfelelıen óvónık segítségével 

„átadtuk ismeretinket” a gyerekeknek. Nyílt napok keretein belül látogathatták laktanyánkat, megszemlélhették 

eszközeinket, felpróbálhatták egyéni védıeszközeinket. Hozzánk tartozó települések polgármesterei több esetben kérték 

segítségünket, melyet tőzoltó technikánk bevetésével úgy gondolom maradéktalanul eleget téve teljesítettünk. Ideértve a 

veszélyes fák eltávolítását, rendezvényen való részvételt, esetenként bemutatók tartását. A lakosság tájékoztatását 

folyamatosan végeztük-végezzük, rendszeresen kérnek telefonon tanácsot, segítséget. Szükség esetén évszaknak megfelelı 

pontos információt nyújtunk az adott idıszak tőzmegelızési tevékenység veszélyeirıl, hiszen a megelızés a legfontosabb 

feladat, mivel ez nem jár anyagi áldozattal. Az utólagos - a már eloltott- tüzek vizsgálatakor a legrövidebb idın belül 

továbbítjuk a hatóság felé a vizsgálati anyagot annak érdekében, hogy a hatósági bizonyítvány minél hamarabb a károsult 

kezébe kerüljön a gyorsabb biztosítási ügyintézés érdekében. Ez azért is fontos, hogy lássák, minden esetben számíthatnak 

gyors segítségünkre. 

Májusban Lakitelken megrendezésre került a Bács-Kiskun Megyei Flórián nap ahol dolgozóink családtagjaikkal részt 

vettek. Az ünnepi állományértekezleten két kolléga kapott tőzoltói kitüntetést az eddig elvégzett munkájának 

elismeréséül. A nap társrendezvényeként megrendezésre került fızı-versenyt Illés Tibor pörköltje nyerte meg. 

A beavatkozások terén 2013-as évben kaptunk bıséggel hideget -2013.03.15 havazás; meleget -2013.08.08 nyár legmelegebb 

napján 6000 nm es nyúlhodály tőz; - és az ár és belvízi munkálatokból is kivettük a részünket. Az elıbb említett hirtelen 

havazás miatt az általunk védett települések területén lévı autópálya, fıútvonal szakaszán mintegy három esetben 

szorultak az állampolgárok segítségünkre. Ebbıl egy esetben két gyermeket emeltünk ki a fejjel lefelé borult autó üléseibıl, 

egy esetben kamion keresztbefordulásnál avatkoztunk be.  
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Az árvíz közvetlen hatását ugyan nem tapasztalták az általunk védett települések állampolgárai, de a tőzoltóink négy 

fıvel részt vettek az árhullám veszélyeinek elhárításában.  
Szarvas Attila; Mészáros Gyula; Turi Péter a Duna bajai szakaszán, Sánta Tibor Budapest Margitszigeten több napon át 
tette a tılük elvárt feladatot. Belvizes területek kárainak csökkentése érdekében a nem készenlétben lévı eszközeinket 

adtuk át használatra (megyei szakmai irányítónk utasítására) az elhárítást végzı tőzoltóságoknak. 2013-as évben 

mindösszesen 132 alkalommal vonultunk megkülönböztetett jelzéssel a bevetési területünkön élı és éppen tartózkodó 

(autópálya) személyek bejelentései alapján. 

       
 

       
 

 

Tőz és káresethez történı vonulások alakulása: 
 

2014 – év  01.01-05.01 –ig.  
Tőz és káresethez történ ı vonulások alakulása:  

Vonulások száma 46 alkalom  Lajosmizse, illetve mőködési területünkön. 
 

Tőzeset:   11  alkalom avar, aljnövényzet:     5,     
               lakóépület tőz:   5,       

egyéb tőz:             1, 
 

Mőszaki mentés:  18 alkalom   közúti baleset:  7,     
fakidılés (viharkár)  2, 
méhbefogás:              1,  

                                                                           vízszívatás:              0,  
       egyéb:               8, 

megmentett személy  7 fı 
Vaklárma:    2 alk. 
Téves jelzés:   12 alk. 
Segítségnyújtás:    3 alk.    

 
2013 – év 

Tőz és káresethez történ ı vonulások alakulása:  
Vonulások száma 132 alkalom  Lajosmizse, illetve mőködési területünkön. 

 
Tőzeset:   42 alkalom avar, aljnövényzet:               13,     

               lépület tőz:               25,       
egyéb tőz:            4 
megmentett személy  1 fı 

 
Mőszaki mentés:  62  alkalom   közúti baleset:               17,     

fakidılés (viharkár)               23, 
méhbefogás:              2,  

                                                                           vízszívatás:              8,  
        egyéb:                            12, 
       megmentett személy: 8 fı 
Vaklárma:     5 alk. 
Téves jelzés:   20 alk. 
Segítségnyújtás:     3 alk.   
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2012 – év 
Tőz és káresethez történ ı vonulások alakulása:  

Vonulások száma 157 alkalom  Lajosmizse, illetve mőködési területünkön. 
 

Tőzeset:   82 alkalom avar, aljnövényzet:                57,     
               lakóépület tőz:                19,       

egyéb tőz:            6, 
megmentett személy  6 fı 

 
Mőszaki mentés:  35 alkalom   közúti baleset:  19     

fakidılés (viharkár)  19 
méhbefogás:                1,  

                                                                           vízszívatás:                3,  
        egyéb:               10, 
       megmentett személy  5 fı 
Vaklárma:     2 alk. 
Téves jelzés:   21 alk. 
Segítségnyújtás:     5 alk.   
 

     2011 – év 
Tőz és káresethez történ ı vonulások alakulása:  

Vonulások száma 168 alkalom  Lajosmizse, illetve mőködési területünkön. 
 

Tőzeset:   52 alkalom avar, aljnövényzet:    32,     
               lakóépület tőz:  10,       

egyéb tőz:            10, 
 

Mőszaki mentés:  85 alkalom   közúti baleset:  21,     
fakidılés (viharkár)  13,  

                                                                           vízszívatás:              37,  
       egyéb:               14, 
Vaklárma:    1 alk. 
Téves jelzés:   24 alk. 
Segítségnyújtás:     6 alk 
 
 

2010 – év 
Tőz és káresethez történ ı vonulások alakulása:  

Vonulások száma 145 alkalom Lajosmizse, illetve mőködési területünkön. 
 

Tőzeset:   28 alkalom avar, aljnövényzet:      8,     
               lakóépület tőz:    6,       

egyéb tőz:            14, 
 

Mőszaki mentés:  83 alkalom   közúti baleset:  14,     
fakidılés (viharkár)  15,  

                                                                           vízszívatás:              36,  
        egyéb:               18, 
Vaklárma:    4 alk. 
Téves jelzés:  27 alk. 
Segítségnyújtás:    3 alk 
 
 

2009 – év 
Tőz és káresethez történ ı vonulások alakulása:  

Vonulások száma 120 alkalom Lajosmizse, illetve mőködési területünkön. 
 

Tőzeset:   54 alkalom avar, aljnövényzet:    25,     
               lakóépület tőz:    7,       

egyéb tőz:            22, 
 

Mőszaki mentés:  45 alkalom   közúti baleset:  18,     
fakidılés (viharkár)    9, 
méhbefogás:                3,  

                                                                           vízszívatás:                3,  
        egyéb:                 9, 
Vaklárma:    9 alk. 
Téves jelzés:    7 alk. 
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Segítségnyújtás:    5 alk 
 

Mőködésünk anyagi fedezetének meghatározó részét 2013-ban a BM. támogatás (58%), valamint az Önkormányzatok 

(28%) biztosították, viszont még így is mőködés képtelenek lettünk volna a vállalkozások (14%) segítı támogatásai 

nélkül. Ha nehezen is, de minden évben mőködıképesek voltunk és bízom benne, hogy a jelenlegi kiemelkedıen nehéz 

gazdasági helyzet ellenére is azok maradunk. A legfontosabb feladatunk az állomány stabilitásának megırzése, 

tőzoltóságunkra vonatkozó követelményeknek való megfelelés, és az elért szintünk fenntartása.  
Tudjuk, hogy az önkormányzatok erejükhöz mérten eddig is tettek a tőzoltóságért, a települések 
tőzvédelméért, amiért köszönetünket fogadják. Kérjük, hogy továbbra is támogassák kiemelt módon, hogy 
egy még nagyobb biztonságot garantáló tőzoltóság mőködhessen. 
 
 

Személyzeti, munkaügyi tevékenység 
 

Mindennapi szolgálatunk – a jogszabályok által elıírt – létszáma 4+1 fı, felszerelésünk megfelel az elvártaknak a 

rendszeres karbantartásoknak köszönhetıen. Szakmai elöljáróink rendszeresen ellenırzik eszközeinket, 

riaszthatóságunkat, gyakorlatainkat. Illetve minden hónapban részletesen a gazdálkodásunkat, és 

pénzfelhasználásunkat. Kijelenthetem, minden ellenırzı elıjárónk megelégedetten nyilatkozott Lajosmizse 
tőzoltóiról, elhelyezésünkrıl, példaként állítják a többi Önkormányzati Tőzoltóság elé. 
Mindenkinek a munkakörének megfelelı munkaköri leírása van, mely a személyi anyagokba van nyilvántartva. 

Esetleges beosztásváltozásoknál újat adunk a munkavállalóknak. A személyi anyagokba keletkezı változásokat azonnal 

befőzzük, a naprakészségét folyamatosan biztosítjuk. Akik a beosztásukhoz szükséges iskolát végeztek, támogattuk 

mind anyagilag, mind szabadidıvel a tanulmányaik elvégzését. Az érdek képviselettel a kapcsolatunk jó, mindig 

tájékoztatjuk a személyi állományt minden fontos változásról, problémáról, sikerekrıl. Munkánkat az is minısítheti, 

hogy ezen idıszak alatt, a munkavállalók részérıl a személyzeti jellegő munkával kapcsolatosan panasz nem érkezett. 

A készenléti szolgálatot ellátó személyi állomány 24/48-as szolgálatban dolgozik, negyedéves munkaidı kerettel. 

15 fı fıállású dolgozó, 4 fı alkalmanként segít a szolgálat kiadásában szabadságolások alkalmával. Technikai 

felszerelésünket folyamatosan próbáljuk fejleszteni. Bíztatást kaptunk az Országos Katasztrófa-védelmi 

Igazgatóság Osztályvezetıjétıl, hogy 2015-ös évben ismét pályázhatunk gépjármő fecskendıre és talán 

lecserélhetjük a közel 50 éves MAN tartalék autónkat egy korszerőbb eszközre.   

 
 
 Gépjármőveink:    1-es szer Steyr  TLF  2000 l. 
           - tartalék   Man  2500 l.  

- tartalék    Gazella mőszaki szer 
- tartalék    Skoda vízszállító 8000 l. 

             - tőzoltás vezetı gk. VW Golf 
 

2012-es névváltozásunk miatt az állomány ruházatát tejes mértékben le kellett cserélnünk. A csere utolsó határideje 

2014. január 01. ezt sikerült fokozatosan a ruházat cseréjével gyakorlóruházat és póló vásárlásával megoldani. 

Lakossággal a kapcsolatépítı tevékenységünket folyamatosan alakítjuk, illetve tartjuk fent.  

 

Több alkalommal tartottunk bemutatókat, városi rendezvényeken, ahol közvetlenül megismerhették 

felszereléseinket. Célunk bemutatni munkánkat, életünket, lássa a lakosság, hogy:  

„A tőzoltók azok akik miatt sokan nyugodtan 

 és biztonságban hajtják fejüket álomra 

nappal és éjjel készen állnak arra,segítsenek…. 

Égı házak, kidılt fák autós tragédiák… 

mindenütt ott vannak, hogy segítsenek” 
 

A szolgálati napokon, amikor nincs bevetésen az állomány, szakmai képzésekkel gyarapítjuk tudásukat. 

Megismerjük az aktuális szabályzókat és az alapkérdésekre bármikor felkészült állomány áll minden érdeklıdı 

elé. Minden évben rendszeres gyakorlatokat tartunk több veszélyes üzemben, melyet szintén elıjáróink 

ellenıriznek. Nagyon fontos, hogy mindig megfelelı készültségben álljunk, természetesen ide tartozik technikai 

eszközeink mőködıképessége és szinten tartó karbantartottsága.  
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Munkavédelmi oktatás: 

 

Az állomány munkavédelmi oktatása rendszeresen megtörtént, mely minden esetben a munkavédelmi oktatási naplóba 

rögzítésre került. Évente 2 alkalommal KRESZ oktatást tartunk a gépjármővezetık részére. A KRESZ oktatás keretén 

belül az aktuális jogszabályváltozásokat is oktattuk. A 9 fı elsısegélynyújtó kiképzése nagymértékben segítette a 

balesetek során elıforduló együttmőködést az OMSZ munkatársaival, valamint a sérültek szakszerő ellátását. 

Negyedévente a kisgépkezelık részére oktatást tartottunk a gépek biztonságos kezelésének szabályairól. A OKF által 

rendezett munkavédelmi továbbképzéseken rendszeresen részt vettünk. 
 

 

A biztos védelemhez megállapodást kötött tőzoltóságunk négy település: Lajosmizse; Felsılajos; Ladánybene; 

Táborfalva Önkormányzataival, ezt követıen a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti 

Kirendeltségével és ezen megállapodásokkal megfeleltünk a 239/2011 (XI.18.) kormányrendeletben 

meghatározottaknak. Az ígért támogatást az önkormányzatok megfelelı ütemben teljesítik, teljesítették melyet a 

lakosság nevében is köszönünk! 

 
 
 
 
A tájékoztatót készítette Koller Dániel elnök. 
A tájékoztató szakmai része a Parancsnok kötelezı beszámolójából készült, amit az elnök felé tesz és a 
Közgyőlésünk elfogadott. 

 
 
 
 
 
 

Lajosmizse, 2014. Július 31.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Koller Dániel 
         elnök  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             P.H.    
                           


