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Tűzoltóságunk bemutatása
Tűzoltóságunk a Balaton déli partja közepén elhelyezkedve jelentős stratégiai
elhelyezkedésével fontos szerepet tölt be Somogy Megye tűzvédelmében és műszaki
mentési tevékenységében. Elsődleges működési körzetünkbe 14 település tartozik
melyek állandó lakosság száma 26 407 fő1h mely a nyári időszakban a vendég éjszakák
figyelembe vételével jelentősen nő, ami a 2014 évben Balaton parti településeink
esetében 447 4742h éjszakát jelentett ebből adódóan látható a Balaton parti települések
tekintetében igen jelentős mértékben nő az itt tartozódok száma.
Elsődleges működési körzetünkben 13 557 lakó ingatlan1h található, az összese terület
45 817 ha1h. Jelentős területen található nádas térség, ami potenciális veszélyt jelent
az ott bekövetkezett tűzesetek során, mind az épített és természetes környezetre.
Kiemelt jelentőségű területünkön az M7 autópálya illetve a 67 gyorsforgalmi út. A M7
autópályára tűzoltóságunknak a 128+500 km szelvénytől a 162+600 km szelvényig
terjed a vonulási területe. Az autópálya nem csak a hazai áru és személyforgalomba
tölt be stratégiai szerepet, ha nem a nemzetközi tranzit forgalomban is jelentős helyet
foglal el. Kiemelkedő forgalom jellemzi a 67-es gyorsforgalmi utat is ahova
tűzoltóságunk a 135 autópálya lehajtótól a Gamási elágazóig látja el tűzoltósági
feladatokat. Ebből adódóan látható hogy tűzoltóságunk szerepe Somogy Megye
tekintetében stratégiai jelentőségű.

2017 évi vonulási adatok.
2017 évben tűzoltóságunk 246 vonulást hajtott végre, ebből elsődleges működési
körzetünkbe tűzoltóegységünk. Tűzeset 112 db, műszaki mentés 134 db. Részletes
vonulási adatokat a Siófok Hivatásos Tűzoltóság parancsnokának BB ÖTP szakmai és
gazdasági minősítése tartalmazza. Mellékletként csatolva
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Gazdálkodás
Tűzoltóságunk 2017 évben az alábbi normatív támogatás és önkormányzati fenntartási
támogatásokkal gazdálkodott.

Állami normatíva
B.Boglár ÖNK
B.Lelle ÖNK
Ordacsehi Önk

Támogatás
összege
40 319 137
4 000 000
1 600 000
150 000

Bér

Működés

32 124 421
1 762 540

8 194 716
2 237 460
1 600 000
150 000

Összegezve megállapítható hogy tűzoltóságunk költségvetésének 73,55 %-a bér
jellegű kiadásra fordítódott.. A működési kiadások 26,45 %-ot jelentett a
költségvetésünknek. Ami havi szinten 1 015 783 Ft jelentett. Ezen összeg állt
rendelkezésre a tűzoltóság ingatlanjának, eszközeinek, felszereléseinek illetve, egyéb
szolgáltatásainak (könyvelés) finanszírozására. Ezen feladatok közül jelentős anyagi
forrást igényeltek a járművek illetve felszerelések, szakfelszerelések éves kötelező
felülvizsgálatai.
Összességében tűzoltóságunk 2017 évi támogatása a szigorú és racionális
gazdálkodásának köszönhetően biztosította a tűzoltóság működését.
Az elszámolásokat a támogatásokról minden esetben elkészítettük hatályos
jogszabályokba meghatározottak alapján, s azokat elfogadták, jóváhagyták.

Technikai állapot
Tűzoltóságunk 2 db gépjárműfecskendővel és 1 db ügyintéző járművel rendelkezik.
Boglár I szer: 2004 Renault Mid FS/20/2 gépjárműfecskendő. Állapota jó megfelel a
mai kor kihívásainak.
Boglár Tartalék: 1985 IFA W 50 TLF 16 gépjárműfecskendő. Állapota korából
adódóan erős túlzásokkal megfelelő. Ebből következően egyes szerünket hosszú távon
egy vagy két napánál hosszabb időn keresztül nem tudja helyettesíteni. Szükséges
lenne cseréje.
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Ügyintéző jármű: 2007 TATA Telcoline Picup: Állapota jó tűzoltóságunk mindennapi
feladatai ellátásra illetve estelegesen káresetek alakalmával is megfelelően tudjuk
használni.
Tűzoltólaktanya
A tűzoltóságunk épülete a személyi állomány és technikai eszközeinek elhelyezésre
megfelel. 2017 évben is a laktanya épület éves állagmegóvási munkáit elvégeztük.
Melyet a személyi állomány hajtott végre.
Fejlesztések
2017. évben a fejlesztések inkább a meglévő felszerelések karbantartására állag
megóvásra fordítódót.
Képzések, ellenőrzések
Tárgy évben az előirt s tervezett képzéseket végre hajtottuk, ami szám szerint a
következőkép alakult.
Képzés

I

II

III

IV

megnevezése

negyed év

negyed év

negyed év

negyed év

24

27

24

24

20

25

24

25

6

9

3

3

3

3

3
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Elméleti
képzés
Szerelési
foglalkozás
Helyismereti
gyakorlat
Szituációs
begyakorló
gyakorlat
Ellenőrző
gyakorlat
HTP és ÖTP
közös gyakorlat

1
1
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Tűzoltóságunk 2017 évben a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(KMSZ, MESZ) szolgálata illetve a Siofok Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a
Siófoki Hivatásos Tűzoltó parancsnokság összesen 13 ellenőrzést hajtott végre.
Az ellenőrzések során a feltárt hiányosságokat egységünk javította illetve
megszüntette. Ezen hiányosságok egy estben se voltak olyanok mely a tűzoltóság
működését vagy az ellátandó feladatott akadályozta volna.

Humán terület
Tűzoltóságunk jelenleg 12 fő tűzoltó dolgozik ebből 10 fő főállású munkavállaló 2fő
alakalmi munkavállaló. Az Állomány minden tagja rendelkezik a beosztásához előírt
iskolai végzettséggel. 2017 évben fegyelmi eljárásra sor nem került.

Önkormányzatokkal való kapcsolat
Tűzoltóságunk kapcsoltatta az elsődleges működési körzetben lévő településsekkel,
kiemelkedő. Azon feladatokat, melyeket egységünk a rendelkezésre álló személyi és
technikai ellátottságával képes ellátni és megvalósítani azokat a mindenkori készenlét
megtárásával legjobb tudásunk szerint segítjük településeinket.
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