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Veszélyben a t zoltóság m ködése!
El retekintés a 2021-es évre! 

A 2020-as év finanszírozási problémái 
miatt 2021. január elején állománygy -
lés keretein belül egyeztettünk Ráckeve 
Város Polgármesterével, hogyan képzeli 
el az idei évet a képvisel -testület a t z-
oltósággal kapcsolatban. Polgármester 
Úr is elmondta, hogy a vírus miatt egyre 
nagyobb összegeket vesz el az állam az 
önkormányzatoktól, így Ráckeve Váro-
sától is. A város költségvetése mínuszos. 
A Belügyminisztériumtól kapott állami 
normatív támogatás összege az idei év-
ben sem emelkedik, hanem csökkent. 

A testületnek tervükben van elmenni több 
önkéntes és önkormányzati t zoltóságra 
megnézni, érdekl dni, hogy k mennyib l 
és hogyan gazdálkodnak, m ködnek. Meg-
jegyezni kívánom, hogy Ráckevén a t zol-
tóságot csak a mostani formában tudom 
elfogadni. Sem én, sem kollégáim nem 
támogatjuk a t zoltó egyesület létre-
hozását, és nem is kívánunk részt venni 
benne. Ami fel lett egyszer építve és jól m -
ködik, nem szabad lerombolni. 

Pár szóban megemlíteném ellenérveinket: 
• Nincs elegend  önkéntes jelentkez .

• Amennyiben lenne is, minimális tapasz-
talattal rendelkeznének.

• Önkormányzatnak vagyonvesztés.
• Az évek alatt pályázaton elnyert eszkö-

zök, felszerelések az Országos Kataszt-
rófavédelmi F igazgatóság tulajdona, 
nem maradhatnának a város tulajdo-
nában. 

• A mostani formában a riasztás beérkezé-
sét l számítva minimum 4, de egyre több 
esetben 5 f vel 2-3 percen belül megkezd-
jük a vonulást nappal és éjszaka is. 

• Amennyiben t zoltó egyesület lenne 
Ráckevén, úgy ez az id  10 percre meg-
növekedne. Ez azt jelenti, amennyiben 
lesz önkéntes jelentkez , hogy éjjel, 
nappal, télen csúszós úton, nyáron tu-
rista szezonban, otthonában vagy mun-
kahelyén megkapja az illet  a riasztást 
és onnantól számítva 10 perce van a 
t zoltóságra beérnie, felöltöznie és a 
t zoltóautóval elhagynia a laktanyát. 
Úgy gondolom, hogy Ráckeve földrajzi 
adottságai, egyirányú utcái, városunk-
ba érkez  nyaralók-turisták miatt meg-
növekv  forgalom miatt, ez az id  nem 
teljesíthet . A 10 perces id t jogszabály 
írja el , így egy önkéntes t zoltóságnak 
is teljesítenie kötelez .

• Egyesületi szinten a t zoltóautó akár 
2 f vel is vonulhat. Egy lakóház t z 
esetében a kiesett percek és esetleg a 
kevesebb létszámmal történ  vonulás 
nagyban befolyásolja a t z továbbter-
jedését és ezáltal nagyobb károk is ke-
letkezhetnek, szomszédos ingatlanok 
is veszélybe kerülhetnek, az emberi 
életr l már nem is beszélve. 

• T zvédelem nélkül maradna Makád, 
Szigetbecse, Lórév, Kiskunlacháza és 
Áporka települések. A többi települést 
azért nem említem, mert azokon m -
ködik jelenleg is t zoltó egyesület, már 
amikor tudnak vonulni, mert nagyon 
sok esetben létszámhiány, gépjárm -
vezet  hiány miatt le vannak mondva, 
nem vonulnak. Ezt most megtehetik, 
mert önkéntesek és mi még vagyunk, 
vonulunk a baj esetén. 

Úgy gondolom, hogy a képvisel -testület-
nek nem azon kellene dolgoznia, hogy a 
jelenlegi formában jól m köd  t zoltósá-
got megszüntesse, ezzel 16 f  családfenn-
tartó állását felmondja és helyette önkén-

tes t zoltóságot hozzon létre, hanem azon, 
hogy a térség országgy lési képvisel je se-
gítségével tárgyalásokat kezdeményezzen 
a Belügyminisztériummal, az Országos Ka-
tasztrófavédelmi F igazgatósággal és a te-
lepülések polgármestereivel, hogy közösen 
megtalálják a  nanszírozási lehet ségeket. 

Továbbá úgy gondolom, hogy az országban 
sajnos egyedülálló t zoltóságunk romos 
épülete, szertára, szigetelési hiányosságai, 
beázások, más céggel való közös udvar, 
szomszédos komposzttelep, egy szóval t z-
oltósághoz nem méltó körülmények. Ezért 
véleményem szerint azon kellene elgon-
dolkodni, hogy hosszú távon érdemesebb 
lenne az önkormányzatnak az épületet el-
adni, bérbe adni, helyette egy kisebb, ener-
getikailag jóval kedvez bb, hosszú távon 
megtérül , csak t zoltóságként funkcio-
náló épületet építeni állami pályázatok és 
cégek bevonásával. Így nem fordulhatna 
el  az sem, hogy riasztás esetén a RÁVÜSZ 
Kft.-hez érkez  ügyfelek parkolásai miatt, a 
gépjárm fecskend , kiállásakor akadályok-
ba ütközik. 

Sok esetben a kihelyezett „behajtani tilos” 
tábla ellenére is az udvarunkat használják 
az ügyfelek. Lassan portaszolgálatot kell 
bevezetnünk, ha riasztáskor nem akarunk 
akadályokba ütközni.

Polgármester Úr elmondta, hogy a szüksé-
ges információkat begy jtik, hogy felel s-
ségteljes döntést tudjanak hozni. A döntés 
várható ideje: 2021. június.

Megjegyezni kívánom még, hogy ebben az 
évben már több mint 50 káresetnél tart t z-
oltóságunk. Több közlekedési balesetnél, 
jégr l történ  állatmentésnél, több nap-
ja nem látott id s személyek keresésénél, 
t zeseteknél kellett már beavatkoznunk. A 
káresetek számából már most látszik, hogy 
a 2021-es esztend  sem ígérkezik zökken -
mentesnek. 

Zárásként még annyit szeretnék Önöknek 
elmondani, hogy mi addig is tesszük a dol-
gunkat az Önök védelme és biztonsága ér-
dekében. 

Csordás József
megbízott t zoltóparancsnok

Polgármester Úr elmondta, hogy 
alpolgármesterként végigjárta 
a felügyeleti szerveinket még a 
köztársasági elnöknek is írt levelet 
törvénymódosítás kezdeményezé-
sével kapcsolatban, de mindenhol 
zárt ajtókba ütközött. Nem célja 
a testületnek, hogy a t zoltóságot 
megszüntesse, de az átalakításán a 
korábban már említett problémák 
miatt, hogy a környez  települések 
kismértékben vagy egyáltalán nem 
történ  támogatása miatt, felmé-
rik annak a lehet ségét, miszerint 
egy Önkéntes T zoltó Egyesületet 
hoznának létre Ráckevén. 


