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E L Ő T E R J E S Z T É S

Tárgy: Javaslat az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 2021. évi beszámolójának
elfogadására

Tisztelt Képviselő testület!

A tűz elleni  védekezésről,  a műszaki mentésről  és a tűzoltóságról szóló 1996. évi  XXXI.
törvény (továbbiakban: Törvény) 28.§-a szabályozza a helyi önkormányzatok tűzoltósággal
kapcsolatos  tevékenységét.  Eszerint  a  települési  önkormányzat  képviselő-testülete
hozzájárulhat a hivatásos tűzoltóság, valamint hozzájárul - amennyiben területén működik -
az  önkormányzati  tűzoltóság  és  az  önkéntes  tűzoltó  egyesület
fenntartásához, önkormányzati  tűzoltóság,  önkéntes  tűzoltó  egyesület  alapításában  vehet
részt,   gondoskodik  az  önkormányzati  tűzoltóság  fenntartásáról,  működtetéséről  és
fejlesztéséről,   közreműködik  a  tűzoltási  és  műszaki  mentési  feladatok  ellátásában
közreműködő  önkéntes  tűzoltó  egyesület  fenntartásában,  működtetésében  és
fejlesztésében,  hozzájárulhat más tűzoltóság létesítéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez.  
Budakalász  2003.  november  14.-én társulási  szerződés  aláírásával  vállalta,  hogy
lakosságszám  arányában  a  köztestület  működési,  fejlesztési  költségeihez  hozzájárul.  A
jelenlegi 42 Ft./lakos/hó díj 2020. szeptemberi Képviselő-testületi ülésen került elfogadásra,
mely havi 511 014,- Ft tűzvédelmi társulási tagdíjat jelent.
Továbbá  a  Lenfonó  területén  lévő  épületegyüttes  egyik  üresen  álló  ingatlanát
térítésmentesen adta használatba 2007-ben a Képviselő-testület.

A  Törvény  rendelkezése  alapján  az  önkormányzati  tűzoltósággal  rendelkező  települési
önkormányzat képviselő-testülete elrendelheti az irányítása alá tartozó tűzoltóság rendkívüli
készenléti szolgálatát, beszámoltatja az önkormányzati tűzoltóparancsnokot.
Az  Önkormányzati  Önkéntes  Tűzoltóság parancsnoka  Molnár  Attila  tűzoltóparancsnok
elkészítette a tűzoltóság 2021. évi beszámolóját. 

Melléklet: szöveges beszámoló.

Határozati javaslat:

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pomázi Tűzoltóság tevékenységéről
szóló 2021. évi beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Budakalász, 2022. 09. 19.
dr. Göbl Richárd
   polgármester
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Fáy András u. 51. 
Pf. 88.  
2013 

       Budakalász, Csobánka Pilisszántó, Pilisszentkereszt és Pomáz 

       Önkormányzati Önkéntes Tűzoltósága 
   

 

 

 

Beszámoló a tűzoltóság 2021. évi működéséről 
 
Az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság szervezete 
 
A Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság öt települési önkormányzat (Budakalász, Csobánka, 
Pilisszentkereszt, Pilisszántó és Pomáz), valamint a Pomázi Tűzoltó Egyesület közös alapításában, és 
az öt települési önkormányzat nem jogi személyiségű önkormányzati társulása által fenntartott, jogi 
személyiségű köztestület, amely az önkormányzati társulás közigazgatási területén, a hivatásos 
tűzoltósággal kötött együttműködési megállapodás és annak szakmai iránymutatása alapján tűzoltási és  
műszaki  mentési  célokra  folyamatosan  igénybe  vehető  készenléti  szolgálatot  lát  el  és 
közreműködik közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések végrehajtásában.  
 
Az  Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság  a tűzoltási  és  műszaki  mentési  feladatok  elvégzésére  
létrehozott, elsődleges műveleti körzettel rendelkező önkéntes tűzoltóság. Az elsődleges műveleti 
körzet az öt település közigazgatási területe. 
 
A tűzoltóság a szakmai feladatokat a vonatkozó jogszabályok, a BM OKF és a megyei 
Katasztrófavédelmi igazgatóság által kiadott normák, valamint az alapszabály előírási alapján az öt 
település közigazgatási területén átvállalt állami feladatként végzi a tevékenységét. 
 
Az önkormányzati tűzoltóság meghatározott létszámú önkormányzati tűzoltó folyamatos 
riaszthatóságáról gondoskodik, annak érdekében, hogy az meghatározott tűzoltó eszközöket és 
szakfelszereléseket működtetni tudja. 
 
 

A feladatok végrehajtása érdekében a vonulási területünkön lévő önkormányzati intézmények tűzriadó 
gyakorlatain részt veszünk, óvodák és iskolák látogatásait fogadjuk, valamint honlapunkon és közösségi 
oldalunkon közzétesszük a lakosság számára fontos tűzvédelmi ismereteket, a tűz- és káreseteket, illetve 
az önkormányzatok kérésére részt veszünk bármilyen rendezvényen, vagy önkormányzati 
feladatellátásban. 
 

A települések mentő tűzvédelmének javítása érdekében őrsöket üzemeltetünk Budakalászon, 
Pilisszántón, Pilisszentkereszten és Csobánkán. A Csobánkai őrs működése jelenleg szünetel. A 
költségvetésben az őrsök fenntartási költségeit az önkormányzati forrás terhére biztosítjuk. 
 

Toborozzuk és szervezzük a vonulási területen a tűzoltói szolgálatra jelentkezőket, valamint 
gondoskodunk azok szakmai felkészítéséről, továbbképzéséről. 
Egyéni védőeszközökkel mindenkit ellátunk, a szakfelszerelések biztonságtechnikai felülvizsgálatait 
elvégeztük. 
 
Vonulási területünkről a központi szerv főügyelete utasítására nem kellett kivonulni a vonulási területén 
kívül keletkezett tűz oltására, műszaki mentésre, rendkívüli készenléti szolgálat elrendelésére nem került 
sor. A jelzés utáni cím pontosítás végett, egy alkalommal vonultunk a működési területünkön kívül, de 
nem történt a részünkről beavatkozás.  
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Főfoglalkozású állomány: 
 

Főfoglalkozásban 3 fő híradó-ügyeletes, 3 fő káreseti híradó-ügyeletes, egy fő szolgálat vezető, és egy 
fő garázsmester dolgozott a tűzoltóságon. Egy fő munkavállalónak novemberben közös megegyezéssel 
megszűnt a munkaviszonya. Jelenleg hét fő főállású dolgozója van a tűzoltóságnak. 
A híradó ügyeletesek 24-48 órás váltásban 12 órában megosztva a tűzjelzések fogadását, az épület és a 
tevékenység felügyeletét, a szolgálatszervezést, telefonügyeletet, központi diszpécserszolgálatot, napi 
adminisztrációt és az önkéntes tűzoltók riasztását, szervezését, mozgatását végzik. Naplózzák az 
eseményeket jelentéseket készítenek. 
 
Önkéntes tűzoltó állomány: 
 

A tűzoltóság teljes nyilvántartott állománya 57 fő, mely nem tartalmazza az ifjúsági tűzoltókat. Az 
állomány hat állománycsoportra és 5 település őrsére oszlik: 

-     készenléti szolgálatot ellátó tűzoltók állománya, 
-     tartalékos tűzoltók állománya, 
-     nem készenléti állomány, 
-     nem aktív állomány 
-     ifjúsági tűzoltók állománya 
 

Település szerinti megoszlás: 
 

Budakalász 6 fő önkéntes tűzoltó 

Pilisszántó  7 fő önkéntes tűzoltó 

Pilisszentkereszt 4 fő önkéntes tűzoltó 

Csobánka 6 fő önkéntes tűzoltó (nem aktív állomány) 

Pomáz  34 fő önkéntes tűzoltó 

Ifjúsági tűzoltó  15 fő 
 
A készenlét szolgálatot ellátók állománya: 
 

Készenléti szolgálatot láthat el az a 18 és 65 év közötti tűzoltó, aki aláveti magát az Alapszabály 
rendelkezéseink, intézkedéseknek, parancsoknak, utasításoknak, érvényes és "alkalmas" minősítésű 
foglalkozásegészségügyi-orvosi igazolással rendelkezik és évente részt vesz az orvosi 
felülvizsgálatokon, megszerezte a vonulós szolgálat ellátására jogosító legalább 40 órás tűzoltói 
képesítést, letette a tűzoltóesküt és a parancsnokság készenléti szolgálat ellátására alkalmasnak találja, 
továbbá vállalja a havi legalább 100 óra készenléti szolgálatot, valamint a képzéseken történő 
megjelenést és aktívan részt vesz a készenléti szolgálata alatt a tűz és kárelhárítási munkákban. A 
készenléti szolgálat ellátására 5 évre szóló megállapodást kötünk, amely mindkét fél nyilatkozata alapján 
hosszabbítható. 2021 év végén megtartott alapfokú tűzoltó tanfolyamon három fő önkéntes tűzoltónk 
tett kiemelkedő eredménnyel sikeres vizsgát, és kezdte meg tűzoltói szolgálatát. 
A megnövekedett munkaerő hiánya miatt az önkéntes tűzoltók riaszthatósági ideje egyre kevesebb. Az 
elnyújtott munkaidő, a terheltség miatt a hétköznap délután illetve van, hogy hétvégén is gondokat okoz 
a szolgálat szervezése.  
 

Önkéntes tűzoltóink 2021. évben 217.224 óra készenléti szolgálatot láttak el, 1497 órát riasztáson 
dolgoztak káresetek felszámolásában és 104 órát töltöttek kötelező gyakorlatokon, képzéseken. 
 
Vezetés, irányítás: 
 

A szakmai vezetést 1 fő önkéntes állományban lévő tűzoltóparancsnok végezte. 
Munkáját 1 fő főállású állományban lévő parancsnokhelyettes, (november végéig) és 1 fő önkéntes 
állományban lévő szakaszparancsnok segíti. A törzshöz tartozik 1 fő gazdasági vezető és 1 fő csapatorvos 
is. 
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A technikai feltételek: 
 

Az állami normatívából finanszíroztuk az 1. és a 2. gépjárművek működési kiadásait, valamint a 
híradóügyelet fenntartását, a kötelező munkavédelmi felülvizsgálatok elvégzését és a közüzemi számlák 
kifizetését. A többi gépjármű fenntartási költsége önkormányzati és egyéb finanszírozásból történik.  
 
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot írt ki az Önkormányzati tűzoltóságok 
számára nagyértékű technikai eszközökre. A pályázaton 3.663.241 forintot nyertünk, melyen 
légzőkészülékeket, tartalék palackokat, feszítő-vágóhoz lánckészletet, magassági ágvágót, 
védőkesztyűket, mászóöveket, akkumulátoros orrfűrészt szereztünk be. A pályázati kiírás alapján 
védősisakra és védőruhára csak a központi közbeszerzésen lehetett pályázni. A védőeszközök gyártói 
változnak, minden esetben a tender nyertes gyártó védőeszközei kerülnek beszerzésre, átadásra. Ezek a 
védőeszközök nem biztos, hogy a jelenlegi eszközeinkkel azonosak lesznek. Így az egységesség 
megbomlik, a felülvizsgálat során több céggel kell szerződni, ami plusz költséget jelent. Ezt a problémát 
a pályázat kiírása elött jeleztük az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.  
A veszélyhelyzetre való tekintettel egyszeri 250.000,-Ft. összegben írt ki pályázatot az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az elnyert összeget csak eszköz beszerzésre lehetett fordítani. 
Beszerzésre került egy motoros láncfűrész.  
 
A pályázaton nyert összeg felhasználási határideje 2021. december 31. volt, mellyel határidőre 
elszámoltunk.  
 
A köztestület 2020–ban hozott döntésének megfelelően az év első felében Ausztriából beszerzésre került 
egy 29 éves Steyer gépjárműfecskendő 6.332.670,- forintértékben. A gépjárművet felülvizsgáltattuk, 
üzembe helyeztük. Azóta több sikeres bevetésen van túl. 
 
Az állományban tartott gépjárművek alkalmasak a területen történő tűzesetek és műszaki mentések 
önálló felszámolására. 
 
Káresetek: 
 

2021-ben összesen 182 alkalommal riasztották a pomázi tűzoltóságot.  
 79 esetben műszaki mentés 
 60 esetben tűzeset   
 43 esetben egyéb, téves riasztás.  

 
Káresetek településekre lebontva:  
Pomáz:   123 káreset – 42 tűzeset – 54 műszaki mentés – 27 egyéb vagy téves jelzés 
Csobánka:   29 káreset – 8 tűzeset – 9 műszaki mentés – 12 téves jelzés 
Pilisszentkereszt - Dobogókő: 12 káreset – 2 tűzeset – 8 műszaki mentés – 2 téves jelzés 
Pilisszántó:   11 káreset – 5 tűzeset – 5 műszaki mentés – 1 téves jelzés  
Budakalász:   6 káreset – 3 tűzeset – 2 műszaki mentés – 1 téves jelzés 
Pilisborosjenő:  1 káreset – 1 műszaki mentés 
 
A tűzjelzők téves jelzése során több alkalommal előfordult, hogy a szer nem hagyta el a szertárat mert 
1-2 percen belül lemondták a tűzjelzést. Az önkéntes tűzoltók minden esetben leriasztásra kerültek. 
 
Riasztási fokozatok:  
I:   164 db 
I/K:    13 db 
II/K:   4 db  
III/K   1 db 
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Kiemelkedő káresetek: 
 2021.02.12.-én Pomáz a Dankó Pista utcában egy családi ház tetőszerkezete égett teljes 

terjedelmében.  
 2021.02.22-én Budakalászon egy 180nm-es családi ház tetőszerkezete égett teljes 

terjedelmében. 
 2021.03.07.-én Pomázon az 1111-es úton egy személygépkocsi és egy kisbusz ütközött. A 

helyszínen egy beszorult sérült volt, akit feszítő-vágó segítségével szabadítottak ki.   
 2021.07.08.-án Pomázon a Határ utcában egy 5x7 méteres épület tetőszerkezete, valamint 10 

nm-en szemét égett.  
 2021.09.06.-án Pomázon a Galagonya utcában egy rönk ház tetőszerkezete égett teljes 

terjedelmében. A tüzet 4 vízsugárral sikerült eloltani.  
 2021.12.16-án Pilisszántón egy melléképület égett teljes terjedelmében, a tűz átterjedt a 

családi ház tetőszerkezetére. A tűz tovább terjedését az elsőként kiérkező Pilisszántói őrs 
megakadályozta, így a családi ház nem vált lakhatatlanná. 

 2021.12.19-én Csobánkán a Kossuth utcában egy 60 m2 melléképület égett teljes 
terjedelmében, valamint a hozzá épített 60 m2 családiház tetőszerkezete. Egy fő égési sérülést 
szenvedett. A rajok 6 vízsugárral a tüzet eloltották. 
 

Oktatás, képzés: 
 

2021-ben 1 helyismereti 1 szituációs begyakorló és 1 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot tartottunk. Részt 
vettünk három alkalommal a Szentendre HTP parancsnoki ellenőrző gyakorlatán. Az elmaradt 
gyakorlatok a kihirdetett veszélyhelyzet miatt nem tudtuk megtartani. Ezen a gyakorlatok egy részét 
2022-re terveztük. 
A havi foglalkozások alkalmával tartottunk szerelési gyakorlatokat, feszítő – vágó gyakorlatokat, 
elméleti foglalkozásokat. 
 
Az ifjúsági tűzoltóink számára tartott foglalkozásokat részben tudtuk megtartani, figyelembe véve a 
járványügyi intézkedéseket. 
Ifjúsági tűzoltóink részt vettek az ÖTOSZ által szervezett szakmai tűzoltótáborában Siófokon. A tábor 
záró ünnepségen részt vett több polgármester és szakmai vezető.  
 
Egyéb rendezvények: 
Októberben egy Békásmegyeri álltalános iskola tett látogatást a tűzoltóságon, pályaorientációs nap 
keretein belül, decemberben pedig a Szent István Telepi Általános Iskola pályaorientációs rendezvényén 
vettünk részt egy gépjárműfecskendővel.  

2021. szeptember 11-én Pilisszántón a település rendezvényén került átadásra az önkormányzati 
finanszírozásból beszerzésre került Steyr gépjárműfecskendő. Az ünnepség keretein több önkéntes 
tűzoltó elismerésben részesült.  

2021. Október 9-én a Magyar Tűzoltó Szövetség Országházban tartott ünnepségén Dobson Tibor elnök 
úr Szent Flórián emlékérmet adott át dr. Leidinger Kitti ifjúsági vezető Úrhölgynek, valamint Gróf 
Széchenyi Ödön emlékplakettet Molnár Attila tűzoltóparancsnoknak. 

 
Pénzügyi, szakmai ellenőrzés: 
 

2021. február 23-án Szentendrei Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka tartott felügyeleti ellenőrzést a 
tűzoltóságon.  
2021. április 15-én Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tartott felügyeleti, átfogó ellenőrzést 
három évre visszamenőleg. Az ellenőrzés során egy esetben tártak fel hiányosságot. A megállapítás 
szerint az önkéntes tűzoltóknak az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott igazolványt 
kell igényelni. A feltárt hiányosságot megszüntettük.   
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2021. november 10-én Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség tűzoltósági felügyelője tartott felügyeleti ellenőrzést a tűzoltóságon.  
2021. november 25.-én Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Műveleti 
Szolgálata tartott ellenőrzést, a parancsnoki ellenőrző gyakorlaton, melyet Szentendrei Hivatásos 
Tűzoltóság szervezett.  
 
Négy alkalommal pénzügyi ellenőrzésen vettünk részt a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságon, ahol a számlákat egyesével tételesen ellenőrizték.  Hiányosságot nem tártak. 
Minden hónapban elkészítettük a havi elszámolásokat, melyet a Szentendrei Hivatásos Tűzoltóságnak 
határidőre átadtunk.  
Negyedévente elkészítettünk a szakmai és pénzügyi beszámolókat, melyet a Szentendrei Hivatásos 
Tűzoltóságnak határidőre átadtunk.  
A havi és negyedéves pénzügyi elszámolásainkat minden esetben szabályszerűnek találta a 
katasztrófavédelmi igazgatóság. 
 
Gazdálkodás: 

A 2021. év gazdálkodásának bemutatása csak tájékoztató jellegű adatokat tartalmaz.  A mérleg készítés 
határideje 2022. május 31. 

A tűzoltóság éves költségvetését pénzügyi szemlélet alapján állítja össze, a teljesülés bemutatása is ez 
alapján történik.  

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság két pályázatot írt ki az Önkormányzati tűzoltóságok 
számára, melyeket a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra kellett benyújtani. 
Bérkompenzációs pályázat - melyen a teljes összeget (1.404.975Ft) megítélték, valamint 17.176.447Ft 
rendkívüli költségvetést kiegészítő támogatás, a tűzoltóság működési költségeinek kiegészítésére. 
 
Mind a két pályázaton nyert összeg felhasználási határideje 2021. december 31. volt. A pályázatokkal 
határidőre elszámoltunk.  
 
Az állami normatív támogatás: 

A Ttv. 34.§ (3) bekezdése szerint az önkormányzati tűzoltóságok részére, az általuk végzett feladattal 
arányos költségfedezetet a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter az erre a célra 
rendelkezésre álló költségvetési keret mértékéig biztosítja. 

Az önkormányzati tűzoltóság veszélyeztetettségi pontszáma a vonulási területéhez tartozó települések 
veszélyeztetettségi pontszámainak összege. A 2018 évi állami normatív támogatás a következőképp 
alakult: 

Alaptámogatás:                                                        1 x25.000.000,-                   25.000.000,- 

A vonulási területre eső pontok alapján:            950 pont x ~ 3.514 Ft                  3.338.576,- 

Összesen:                                                                                                              28.338.576,- 

A pontrendszer átalakítása során 2012-ben 13 millió Ft-ot vontak el a tűzoltóságtól. 2012-ben 24.721 
eFt-ot kapott a tűzoltóság, 2021-ben 28.339 eFt-ot. A 9 év alatt 3.618 e Ft emelés történt (2019-hez 
képest 2020-ban már csökkent a támogatás) pedig ugyanazon feladatellátáshoz szükséges kiadások 
ennél jóval nagyobb mértékben növekedtek. 
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A normatívát 1/12-ed bontásban közvetlenül kapjuk a Belügyminisztériumtól. A normatívával minden 
hónapban, negyedévente és évente kell elszámolnunk a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
felé, akik ellenőrzés után az elszámolást továbbítják az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.   

A 2021 évben kapott állami normatívával határidőben elszámoltunk, az idei évre nem hoztunk át 
maradványt. 

Önkormányzati források 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 
törvényrészletesen tartalmazza, hogy a székhely szerinti települési önkormányzatnak és az 
önkormányzati tűzoltóság elsődleges műveleti körzete szerinti települések önkormányzatainak milyen 
kötelezettségei, feladatai vannak az önkormányzati tűzoltóságok fenntartásának, működésének és 
fejlesztésének biztosítása érdekében.  
 
A tűzoltóság alapszabálya, valamint a 2003. november 14-én létrejött társulási szerződés 7.a pontja 
alapján az alapító önkormányzatok a tűzoltóság működési finanszírozására lakosságszám arányos 
normatívát állapítottak meg, amelyet a köztestület önkormányzati tagdíj formában szed be.  

2020 évtől mind az 5 fenntartó önkormányzat   a 42 Ft/állandó lakos/hó összegű társulási tagdíjat 
építette be a saját költségvetésébe, így ezzel az összeggel fizették meg az éves költségvetési 
hozzájárulást 2021-ben.       

Az önkormányzatoktól származó bevétel tervezésénél a lakosságszám minden évben aktualizálásra 
kerül, így történt ez 2021-ben is. 

2021-ben a következőképpen alakult az önkormányzatoktól származó bevétel  

Pomáz Város Önkormányzata:      9.220 e Ft 

Budakalász Város Önkormányzata:   5.847 e Ft 

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata:    1.098 e Ft 

Csobánka Község Önkormányzata:    1.783 e Ft 

Pilisszántó Község Önkormányzata:   1.448 e Ft 

Előző évek elmaradása          782e Ft 

Összes Önkormányzati bevétel:             20.178 e Ft 

 

2022-es évre nem vittünk át társulási díj hátralékot. 

 
Egyéb, saját bevételi források 

A tűzoltóság által biztosított telefonok költségeinek kötelező megtérítéséből, tűzoltási gyakorlat 
biztosításából, egyéb szolgáltatásokból (pl. vírushelyzettel kapcsolatos szolgáltatások, zászlózás), tárgyi 
eszközök értékesítéséből közel 2,2 millió Ft-ot tudott 2021 évben realizálni a tűzoltóság. 

Pályázati úton a vészhelyzet miatt 250e Ft egyszeri, 1.405 eFt bérkompenzációs 17.176 eFt működési 
támogatást és 2.731 eFt nagyértékű technikai eszközbeszerzési támogatást kaptunk az állami 
költségvetéstől, mellyel határidőben, 2021. december 31-ig elszámoltunk.  

Magánszemélyektől és egyéb szervezetektől 110 eFt   támogatáshoz jutott a tűzoltóság.   
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