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352 esethez hívták a t zoltókat
Parancsnoki tájékoztató az önkormányzati t zoltóság 2020-as évér l

A 2020-as év minden szempontból nehéz 
feladat elé állította t zoltóságunkat. Gon-
dolok itt az év elején megjelen  Covid-19 
vírus, a megnövekv  káresetek és az önkor-
mányzati  nanszírozások miatt is. A káre-
setek számát településekre lebontva a mel-
lékelt táblázat tartalmazza. 

Az els dleges m veleti körzetünkhöz tarto-
zó 9 településen 352 káresethez riasztották 
t zoltóságunkat. Több esetben fordult el , 
hogy viharkárok tekintetében több káre-
setet hivatásos és önkéntes egységek szá-
moltak fel. A Kis-Sziget Önkéntes T zoltó 
egyesület önálló beavatkozó egység lett, így 
bizonyos káreseteket önállóan számol fel. A 
táblázat ezeket az eseteket nem tartalmaz-
za, mert az adatlapok Szigetszentmiklós 
Hivatásos T zoltóság Kap-Online rend-
szerén jelentek meg. Megközelít leg 370 
káreset volt a területünkön. Településekre 
lebontott káreseményeket az alábbi táblá-
zat tartalmazza.

Egy esetben m veleti területünkön kívüli 
településre is vonultunk m szaki mentés-
hez. Vonulás közben derült ki, hogy a káre-
set már Majosházához tartozik. Ezt a káre-
setet a táblázat nem tartalmazza.

Önkéntes t zoltóságok vonulásai a terü-
letünkön:
• Dömsöd: 87 vonulás
• Délegyháza-Dunavarsány: 9 vonulás
• Kis-Sziget: 47 vonulás

Hivatásos t zoltóságok vonulási statisz-
tikái a területeinken:
Hivatásos egységek a 352 káresetb l 77 
esetben kaptak riasztást, melyb l 33 
esetben nyújtottak segítséget káresetek-
nél, 11 esetben jegyz könyv felvételezésre 

Település T zeset M szaki 
mentés 

Téves 
jelzés 

Szándékosan 
megtéveszt  

Kiérk.el tt 
felszámolt 

Összesen 

Áporka 6 2 1 0 0 9 
Dömsöd 22 49 10 0 2 83 
Kiskunlacháza 19 28 18 0 4 69 
Lórév 3 1 2 0 0 6 
Makád 4 2 1 0 0 7 
Ráckeve 39 52 44 1 5 141 
Szigetbecse 6 4 1 0 0 11 
Szigetszentmárton 6 6 3 1 0 16 
Szigetújfalu 6 3 0 0 0 9 
Összesen: 111 147 80 2 11 351 

Vonulások száma 2020-ban             

vonultak és 33 alkalommal vissza lettek 
fordítva. 

A megjelen  vírus miatt az év elejére be-
tervezett gyakorlatokat el kellett halasz-
tanunk, csak a laktanyában történ  szere-
lési gyakorlatokat és elméleti oktatásokat 
lehetett megtartani. Az év második felé-
ben már bizonyos gyakorlatokat megtart-
hattunk, így ennek megfelel en Parancs-
noki ellen rz  gyakorlatot tartottunk a 
Ráckeve Lidl áruházban és Majosházán 
az SW Umwelttechnik Kft. telephelyén, 
mely közös szituációs begyakorló gya-
korlat volt a Szigetszentmiklós Hivatá-
sos T zoltóparancsnoksággal, valamint 
Ráckevén a H t házban volt helyisme-
reti foglalkozásunk. Ebben az évben 3 f  
t zoltónk sikeres t zoltás vezet i tanfo-
lyamot végzett el. 2 f  elvégezte a 40 órás 
t zoltó alaptanfolyamot, akik folyamato-
san szolgálatot is teljesítettek, teljesíte-
nek t zoltóságunkon. Így a 16 f  f állású 

t zoltónk mellett 3 f  önkéntes t zoltó 
is segítette, segíti munkánkat. A 2020-as 
évben a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság ellen rzési szolgálata teljes 
átfogó ellen rzést tartott t zoltóságun-
kon, az elmúlt 3 évre visszamen leg. Az 
ellen rzésen az ellen rz  el járók csak 
apró hiányosságokat tártak fel, melyeket 
azonnal pótoltunk is. 

Finanszírozások tekintetében szeretném 
megjegyezni, hogy az állami normatív 
támogatás összege a 2015-ös esztend  
óta nem emelkedett, hanem csökkent. 
Költségvetésünkben a kiadások és a mi-
nimálbér növekedése miatt a bérek évr l 
évre növekednek, így egyre nagyobb teher 
jut a m veleti területünkön lév  önkor-

mányzatokra, de f leg a fenntartó Rácke-
ve Város Önkormányzatára. 
2015-ben, mikor elvállaltam a t zoltóság 
parancsnoki beosztását még nem gondol-
tam, hogy évr l évre egyre nehezebb lesz 
a t zoltóságunk finanszírozása. Nem volt 
olyan év, hogy ne hangzott volna el, hogy 
önkormányzatunk gondolkodik a meg-
szüntetésünkön. 

Így az önkormányzatok csak részben 
vagy egyáltalán nem is támogatják t z-
oltóságunkat. A legnagyobb terhet év-
r l évre Ráckeve Város Önkormányzata 
viseli. Pár szóban megemlíteném, hogy 
mindenki számára világos legyen, hogy 
mit is jelent a t zoltóságok tekinteté-
ben, hogy melyik formát ki és hogyan 
támogatja. Hivatásos T zoltóság, lásd: 
Szigetszentmiklós, teljes állami támo-
gatás. Önkormányzati T zoltóság, lásd: 
Ráckeve, állami támogatás és a fenntartó 
Ráckeve Város Önkormányzatán felül az 
a település önkormányzata, ahova vonul 
t zoltóságunk. 

Minden évben úgy készü-
lünk a karácsonyi ünnepekre, 
hogy nem tudjuk vajon jöv re 
még lesz-e állásunk. Nagyon 
nehéz így egy összeszokott 
több 10 és 20 éves tapaszta-
lattal rendelkez  állományt 
egyben tartani. Aki talál 
jobban fizet  és biztos állást 
az sajnos elmegy, ezt az el z  
években is tapasztalhattuk. 
Sajnos a t zvédelmi törvény 
leírja, hogy a t zoltás-m -
szaki mentés állami feladat. 
Ez által nem tudjuk kötelezni 
a környez  települések önkor-
mányzatait a lakosságará-
nyos támogatásra.
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A rengeteg probléma és káresetek mellett a 
vírus id szakában is próbáltunk a lakosság-
ra is fókuszálni. 

Ugyanebben az id szakban azért igye-
keztünk abból a szempontból is gondolni 
a családokra – lévén az állományunkban 
is több gyermekes, kisgyermekes apuka 
van, és mi is szembesültünk azzal, mit 
is jelent a karantén… szóval – kitaláltuk, 
hogy a weboldalunkra és a Facebook ol-
dalunkra nyomtatható színez ket töltünk 
fel, hogy a szül k az otthoni munkavégzés 
ideje alatt le tudják foglalni a gyerekeket. 
Aztán hirdettünk a kicsiknek rajzversenyt 
is, ami elég komoly összdíjazású esemény 
lett. 1-10 helyezésig kaptak a gyerekek 
ajándékokat, amit személyesen t zol-
tóautóval vittünk el nekik. Így csaltunk 
egy kis der t az arcokra, és adtunk egy 
maradandó élményt a nehéz, karanténos 

id kben, valamint minden kisgyermek, 
aki rajzolt nekünk, jutalmazva lett. A ké-
s bbiekben szembesültünk azzal, hogy 
ezek az általunk kitalált és indított akciók 
országossá n ttek, és egyre több megyei 
hivatásos t zoltó-parancsnokság, illetve 
önkormányzati t zoltóságok is szervez-
tek rajzversenyeket, készítettek színez -
ket.  Számunkra ez lett a visszaigazolása 
annak, hogy jó dolgokat találtunk ki!

Sajnos, a vírus miatt elmaradt a Gyer-
meknapi „Nyitott szertárkapu” rendez-
vényünk is, azonban azokat az óvodás 
csoportokat, akik bejelentkeztek hoz-
zánk, fogadni tudtuk az els  hullám vé-
gén. Az ilyen napokon mindent megmu-
tatunk a kis vendégeinknek: az autókat, 
az eszközöket is, és kollégáink játékos 
formában tanítgatják a gyerekeket arra, 
hogy mi a teend , ha tüzet észlelnek. Mi 
helyes, és mit nem szabad tenniük egy 

Felborult gépkocsi m szaki mentése                              FOTÓ: RÖTP

Kutya mentése a Kis-Duna jegér l                               Fotó: RÖTP

helyzetben, kinek kell szólniuk, ha baj 
van.
Év végén ismét a gyerekekre fókuszáltunk. 
„A Mikulás t zoltóautón érkezik” programot 
szerveztünk, melyre azok a szül k jelent-
keztek, akik így szerették volna meglepni a 
gyermekeiket. A t zoltóság Mikulásai vit-
ték el a gyerekeknek a szül k ajándékait. 
Két Mikulás, két gépkocsivezet  és két segí-
t  54 család, 128 kisgyermekéhez látogatott 
el. Felejthetetlen nap volt! Úgy gondoljuk, 
ezzel a programmal is hagyományt terem-
tünk.

És itt szeretnénk megemlíteni azt a nagy-
szer  közösséget, akikre számíthatunk: 
ezeknek az embereknek a segítségével 
sikerült a 2020-as évben megvásárol-
nunk egy FLIR K2 h kamerát, melynek 
az árát cégek és magánszemélyek adták 
össze! Valamint ugyanúgy, a mikulás 
programunk is a t zoltóság támogatását 
célozta. Facebook oldalunknak jelenleg 
már több mint 3000 követ je van, így a 
közösségi médiában és a weboldalunkon 
is egyre nagyobb számban tudjuk elérni 
a lakosságot: legyen szó akár egy mete-
orológiai riasztásról, akár egy segítség-
kérésr l. 

Az idei évre is van a tarsolyunkban számos 
megvalósításra váró ötlet, azonban err l 
most még – a minden tekintetben bizony-
talan helyzetben – korai volna beszélni.
Ezúton szeretném megköszönni Biró Szilvi-
ának, t zoltóságunk titkárának munkáját, 
aki a honlapunkat, facebook oldalunkat 
szerkeszti, rendezvényeinket szervezi.

Csordás József
megbízott t zoltóparancsnok

A vírus els  hullámában t zoltó-
ságunk részt vett a lakosság tájé-
koztatásában – ezzel segítve a helyi 
Veszélyhelyzeti Operatív Csoport 
munkáját. Mindhárom csoport 
a szolgálatában – természetesen 
riasztható készültségben – járta 
a fecskend vel a város utcáit és 
hangosbemondón tájékoztatta a 
helyi lakosokat a veszélyhelyzet 
aktualitásairól, a szükségszer  
szigorításokról. 


