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TELEFONSZI~M

Tisztelt Miniszter Asszony!

Mellékelem Tarba Csaba tú . orgy. tuzoltbparanesnok levelét, melyben részletesenm tájékoztat a
fent említett problémákról .
Tisztelettel kérem segítségét.

Várom szíves válaszát,

Tápínuentmartorn, 2005, augusztus 29 .

országgy s i~el8

Irományszám-.1 3 ,
Érkezett : 2005 REP1 0 2 .

Dr. SAH Katalln
az + rszaggyúlés Elnilke részére

I lvbcn,

Tisztelt Eluők Asszony!

Sep . 02 2005 de. 10 :23 0.1

Mellékletek : okw:

Trásbeli,kér~

„Milyen lehetóséget lát Na~ta város Rivatásos onkormányzati TkzolMparancsnokságán
, elmerfflrl' problémák or~idsára, illetíx77eg szervezési kategúrk emeMsének ele 5 re"
oimnmei a HAas-?abály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Lamperth Mönlka
belügym sztexlmez .

Cze~ György
I- IDESZ Magyar .Polgári Szbvetség



Nagykáta Város Hivatásos
Önkormányzati

Tűzoltóparancsnoksága
2760. Nagykáta, Állomás utca
Tel./fax: 06-29-440-905

06-29-440-906

Szám: J-6/18/2005 .

Czerván György
Országgyűlési képviselő

Tápiószentmárton

Tisztelt Képviselő Úr!

Az elmúlt évek vonulási tapasztalatai alapján, tekintettel a működési területünk
nagyságára, veszélyeztetettségére a vonatkozó jogszabályok várható
módosítására a alábbiakban kérném segítséget és támogatását :

5. A létszámunkat tekintve II . szervezési kategória lenne indokolt, azaz 1,5
rajos egység készenléti szolgálat beállítása .

6 . Eszközeinket tekintve 2 gépjárműfecskendő (I. szer, 11 . szer) 1 vízszállító
és 1 tartalék gépjármű-fecskendő rendszerbe állítására lenne szükség .

7 . A tűzvédelmi igazgatási feladatok, a tűzvizsgálatok, valamint a
parancsnoki vonulási feladatok teljesítéséhez egy-egy ügyintéző gépjármű
jogszabályban rögzített beállítása és finanszírozása szükségeltetik.

8 . A vonulási tapasztalatok azt mutatják, hogy Sülysáp település rendkívül
rossz helyzetben van földrajzilag Monor és Nagykáta városaitól
figyelembe vett távolság szempontjából egyaránt. Korábban Sülysáp
Nagykáta elsődleges működési területéhez tartozott, ma Monorhoz
tartozik. A vonulási idő mindkét tűzoltóságnak székhelytől számítva 20
perc feletti időtartamot vesz igénybe .

Indokolások

Nagykáta működési területe 13 települést foglal magába, mintegy 60 .000
lakossal . A települések megoszlása : egy város, három nagyközség, kilenc
község. Működési területünk két vonulási végpontja közötti távolság több mint
50 km .



A terület úthálózata közül a 31-es és 311-es főutak rendkívül forgalmasak és
rossz forgalomtechnikai tulajdonságokkal bírnak .
Nagyobb létesítmények: Tápiószele, Ganz Transelektro

SCA Packaging Kft. Nagykáta
Clarion Hungary Elektronikai Kft. Nagykáta
Haldex Hungary Kft . 6s KATA CNC Kft.
Szentlőrinckáta
Tápiógyörgye Pszichiátriai Betegek Otthona
Tápiószentmárton Kincsem Lovaspark
Központi gázpalack lerakat, Szentmártonkáta

Működési területünkön számos gyermek-és ifjúsági létesítmény, gondozási
otthonok, egyéb szociális intézmény van. A mezőgazdasági létesítmények,
erdőgazdálkodások szinte minden településen és annak külterületein
megtalálhatóak . Malmok száma öt .

Három ponton a MOL olajkitermelést folytat, a próbafúrások folyamatosak . A
kitörésvédelmi szakemberek számítanak a közreműködésünkre, ennek
érdekében már közös gyakorlatokat is szoktunk szervezni .

A területünkön kiterjedt nádasok találhatók, legnagyobb a Farmosi Nádastó,
valamint a táp ószecsői halastavak környéke. A terep ingoványos, legtöbbször
gyalogszerrel lehet a kárhelyet megközelíteni . Ilyen esetekben a létszámigény
jelentkezik. Az erő-eszköz átcsoportosítások nehézkesek, hosszú időt vesznek
igénybe. Jónéhány alkalommal kellett riasztási fokozatot emelnünk a felsorolt
körülmények és akadályok végett. Az elakadt gépjárművek mentése órákat vesz
igénybe . Az országos jelentőségű természetvédelmi területek nagysága
meghaladj a összességében a 4 és fél ezer ha-t .

Segítségnyújtási működési területek is leterheltek, így nagy számban vonulunk
oda is. Számos esetben kényszerülünk alacsonyabb riasztási fokozatot tartani az
események elhárítására vonatkozóan azért, mert a szomszédos városok
tűzoltóságai hosszú vonulási idő alatt érkeznének ki a helyszínre . Az esetek kb.
20 %-ában kellene ezeket az egységeket is igénybe venni, hogy a beavatkozó
állomány ne legyen a kárhelyen túlterhelve, valamint ne legyen a beavatkozás
hatékonysága és biztonsága kockáztatva .

Bevételeink növelésére kénytelenek vagyunk szolgáltatásokat vállalni, így ez is
terheli az állományunkat . Állandó figyelmet igényel négy létesítmény tűzjelzés
felügyelete. Számos alkalommal kapunk riasztást Jászberény területére az ott
felügyelt létesítményekből érkező riasztások végett is .



Vonulási adataink :

1999-ben 423 vonulás
2000-ben 529 vonulás
2001-ben 315 vonulás
2002-ben 530 vonulás
2003-ban 474 vonulás
2004-ben 347 vonulás
2005 . június 30-ig 341 vonulás

Meg kell említeni ugyanakkor azt is, hogy parancsnokságunk költségvetési
finanszírozása nem tartalmaz sem épület karbantartási, sem pedig felújítási
előirányzat tételeket . A takarítónői státuszt 1995-ben meg kellett szüntetni,
helyette gazdasági vezetői munkakört kellett felvenni sokkal nagyobb
bérigénnyel, mert az önálló gazdálkodással kapcsolatos feladatokat
finanszírozási többlet nélkül kellett felvállalni. Mivel források nincsenek a
laktanya állagmegőrzéssel kapcsolatos feladatokra, így ezek a munkálatok is a
vonulós állományt terhelik .
A másodlagos RST végrehajtása nehézkes, ugyanis az 1+1+2 fő (egy
gépkocsivezető, egy tűzoltás vezetésére jogosult személy, két beosztott tűzoltó)
készenléti szolgálat vezénylése nincs központilag finanszírozva .

Az eddigi tapasztalatok, az 1 . szervezési kategóriákból adódó folyamatosan
felmerülő problémák alapján indokoltnak tartjuk a 11 . szervezési kategóriára
történő emelését parancsnokságunknak, valamint a felsorolt tűzoltó gépjármű
fecskendők és az ügyintéző gépjárművek beállítását központi finanszírozással
fenntartva .

Tisztelt Képviselő Úr!
Kérem, hogy amennyiben politikai lehetősége adódik problémáink orvosolására,
illetőleg parancsnokságunk szervezési kategória emelésének előmozdítására,
úgy befolyásával támogassa azt .

Nagykáta, 2005. augusztus 5.

Tisztelettel :
Tor
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tűzöl par ti'csnok
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