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Beszámoló Heréd település tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről 2020. év

I. BEVEZETÉS
A katasztrófavédelem szervezete a COVID-19 járvány elleni védekezés mellett 2020. évben is sikeresen teljesítette a közbiztonsági rendeltetéséből adódó feladatait normál időszakban éppúgy, mint a
veszélyes helyzetekben, illetve az azokat követő helyreállításkor. Munkája minden területén a lakosság élet- és vagyonbiztonságának védelmében, a gazdaság biztonságos működésének támogatásán és a magyarországi kritikus infrastruktúrák hatósági felügyelet alatt tartásán dolgozott.
A Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: Kirendeltség) támogatta az önkéntes
tűzoltó egyesületek (a továbbiakban: ÖTE), mentőszervezetek szerepvállalását, részvételüket a
mentő tűzvédelmi feladatok ellátásában. Az integrált hatósági munka fejlesztésére kiemelt figyelmet fordított és nagy hangsúlyt helyezett a helyi védelmi igazgatási szervekkel, az állami és önkormányzati hivatalokkal történő együttműködésre.
A Hatvani Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: Hatvani HTP) működési területén számos esetben fordult elő olyan esemény, melyeknél a katasztrófavédelem hivatásos szervein túl az
önkormányzati szervek összehangolt munkájára volt szükség. Az emberi tényezőkön túl az időjárás
szélsőséges hatásainak következményeként a szabadtéri tűzesetek, a lokálisan kialakuló viharkárok
jellemezték az elmúlt év beavatkozási feladatait. A bekövetkezett káresetek felszámolásánál gyorsan, szakszerűen és az előírásoknak megfelelően történtek a beavatkozások.
II.

A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről

A Hatvani HTP működési területéhez 16 település tartozik, ebből 3 város, 13 község. A parancsnokság földrajzi elhelyezkedése miatt a hatvani egységek gyakran vonulnak a környező parancsnokságok (Jászberény és Pásztó HTP-k) és katasztrófavédelmi őrsök (Aszód KvŐ, Bercel KvŐ)
működési területére segítségnyújtásra. Az ilyen jellegű vonulások száma 2020-ban 118 db volt.
Heréd közigazgatási területén kéménytűzzel kapcsolatos beavatkozás nem történt.
Tűzoltási, Műszaki Mentési Tervel rendelkező létesítmény a településen nem található.
III. Vonulási adatok a tárgyévben Heréd település közigazgatási területén
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Hatvan HTP közigazgatási területén 2020-ban a Hatvani HTP avatkozott be legtöbbször, de segítségnyújtás céljából elsődlegesen a gyöngyösi, jászberényi és az aszódi egységek, is riasztásra kerültek . A
segítségnyújtásra érkező egységeket többnyire az esemény helyszíni értékelését követően visszafordította a műveletirányítás, viszont az augusztus és szeptember hónapokban, a városon keresztül vonuló
orkán erejű vihar okozta káresemények felszámolásában több alkalommal a gyöngyösi és aszódi
egységek önállóan avatkoztak be.
Az elmúlt évben a tűzesetek növekvő, míg a műszaki mentések számai csökkenő tendenciát mutatnak Heréd település közigazgatási területén.
A tűzesetek nagysága, bonyolultsága csökken, egyre kisebb számban találkozunk jelentős káreseménnyel. Az esetek 90 %-ban egy gépjárműfecskendő elég volt a tűzesetek felszámoláshoz.
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A tüzek zömében szabadterületen keletkeztek, de sajnos lakóingatlanokban és gépjárművekben is
előfordultak . Műszaki mentéseket fakidőlés, viharkárok és közlekedési, balesetek miatt végeztünk.
Heréd település közigazgatási területén a Hatvani HTP végez elsődlegesen tűzoltói beavatkozó tevékenységet. A beavatkozók munkáját a Hatvani HTP parancsnoka koordinálja, ellenőrzi és segíti.
A tűzesetek jellemzői:
A tűzesetek számának alakulását az emberi tényezőkön túl egyrészt az időjárás is befolyásolja. Száraz tavasz és nyár esetén megemelkedik a szabadtéri tűzesetek száma, valamint ősszel és télen jellemzően növekszik a kéménytűz és a szén-monoxid mérgezéssel kapcsolatos beavatkozások száma.
A mellékelt táblázatban felsorolt tüzek szabad területeket (gaz, avar, hulladék), illetve gépjárművet,
lakóépületet, melléképületet érintettek.
A műszaki mentések jellege:
Műszaki mentések elsődlegesen a viharkárok okozta ágleszakadás, fakidőlés, kéményledőlés, továbbá
ingatlanba való bejutás (ajtónyitás) és közúti balesetek felszámolása érdekében kerültek végrehajtásra.
Kiemelkedő káresetek:
A település közigazgatási területén 2020. évben kiemelkedő káresetek az augusztusi és szeptemberi
viharokhoz köthetőek, szám szerint 44 db beavatkozást hajtottak végre a hatvani és a segítségnyújtásba érkező tűzoltók.
IV. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések
Heréd közigazgatási területén az elsődleges beavatkozók kapcsán a Hatvani HTP a saját szervezeti
elemei vonatkozásában rendszeresen végez ellenőrzést.
V. Tűzvédelem, tűzmegelőzés- a tűzvédelem érdekében tett intézkedések, az azzal kapcsolatos
feladatok:
A HTP tűzmegelőzési tevékenysége, tűzvédelmi célellenőrzései:
Az integrált hatósági tevékenység szerves részeként a megelőzési és ellenőrzési feladatokban tevékenyen vett részt a 2020-as esztendőben is a Hatvani HTP személyi állománya. Káreseményt követően,
a szabadterületen keletkezett tűzesetek felszámolása után az egység jegyzőkönyvet vett fel, mely alapjául szolgált a hatósági eljárásoknak. A települési gyakorlatok alkalmával a tűzivízforrások ellenőrzése folyamatos. A tűzvédelmi ellenőrzések jelentős részét a Hatvani HTP parancsnoka, parancsnokhelyettese és a katasztrófavédelmi megbízott hajtotta végre. A HTP állományába tartozó katasztrófavédelmi megbízott ellenőrzéseinek 90%-át a polgár védelmi és hatósági szakterület ellenőrzései tették
ki.
Megelőzést szolgáló rendezvények:
Az elmúlt évben folyamatosan tájékoztatók, felhívások kerültek kiadásra több a lakosság biztonságát
érintő tűzvédelmi témakörben (lakástüzek megelőzése, szabadterületi tűzgyújtási szabályok, égéstermék elvezetővel kapcsolatos feladatok, szén-monoxid jelző, fűst érzékelő készülék használatának
fontossága).
Tavasszal tűzmegelőzési kampány indult a szabadtéri tűzesetek, erdőtüzek megelőzésére, a tűzesetek
számának csökkentésére. A kampányban az önkormányzatok is részt vettek. A kampány egyik célja
volt, hogy a lakosság által könnyen elérhető helyen (önkormányzatok, iskolák, óvodák, internet, stb.)
hívjuk fel az emberek figyelmét a tűzmegelőzési szabályokra, melyhez szórólapokat továbbítottunk.
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A fűtési időszak előtt kiemelt feladat volt a lakosság figyelmeztetése a szén-monoxid mérgezés, illetve a kéménytüzek veszélyeire, továbbá adventkor nagy hangsúlyt kapott a lakossági tájékoztatásokban az ünnepi időszak alapvető tűzvédelmi előírásaira történő figyelem felhívás. A kampány keretén
belül az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által biztosított CO- és füstérzékelők kerültek kiosztásra a
városban, mely hozzájárult az itt élő családok élet- és vagyonbiztonságának megőrzéséhez.
VI. POLGÁRI VÉDELEM SZAKTERÜLETE
Tervezési feladatok
A szakterület alapfeladata a lakosságvédelem, tehát az életet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi
javakat veszélyeztető hatások elhárítása, ezek megelőzése érdekében szükséges szervezési és felkészítő munka, valamint a mindezt megalapozó tervezés.
Heréden az előző évek tapasztalatai alapján a helyi vízkár, a közúti veszélyes áru szállítás veszélyeztető tényezőivel kell számolni. A veszélyeztető tényezők hatásai alapján a település a II. katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra. A sorolás módosítását indokoló változás nem történt
az előző beszámoló óta.
A település rendelkezik a jogszabályokban előírt és a sorolásból adódó tervekkel. A Veszélyelhárítási terv, valamint a mellékletét képező Vízkárelhárítási terv, Mozgósítási terv, Megalakítási
terv, Beosztási névjegyzék megfelel a tartalmi és formai követelményeknek.
A veszélyhelyzetek kezelése során egyre nagyobb feladat hárul a települési polgári védelmi szervezetekre, melyek kötelezés vagy önkéntesség alapján kerültek megalakításra. A köteles polgári védelmi szervezetekbe beosztottak létszáma Heréden 50 fő.
A településen megalakított polgári védelmi szervezetekhez a védekezést támogató technikai eszközként 2 db traktor, 1 db tehergépjármű, 1 db zagyszivattyú áll rendelkezésre.
Közbiztonsági referens
A fenti személyi és technikai eszközök naprakészségét a közbiztonsági referens bevonásával ellenőrizte a szakterület. E beosztást a katasztrófavédelmi törvény az I. és a II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken írja elő, betöltőjének kijelölése a polgármester feladata.
Heréd településen közbiztonsági referense a feladatkör ellátásához, a megbízatás betöltéséhez szükséges végzettséggel rendelkezik. A védelmi igazgatással kapcsolatos feladatainak végzését nagymértékben befolyásolja, hogy új feladatait eredeti beosztásának megtartása mellett, csatolt munkakörben látja el, helyettesítése nem minden esetben megoldott. A referens munkáját precizitás és
alaposság jellemzi, az adatszolgáltatási kötelezettségeket minden esetben határidőre teljesítette.
Tájékoztatási, felkészítési feladatok
Az I. és II katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken évente, illetve évszakfüggően tájékoztatni kell a lakosságot a várható veszélyekről. Az ár- és belvíz elleni védekezésre, a hőségriadóra, a
szélsőséges időjárási viszonyokra és a rendkívüli téli időjárásra történő felkészülés kapcsán kiadott
lakossági tájékoztatók közzététele Heréden folyamatosan megtörtént az önkormányzat internetes
portálján és a polgármesteri hivatal faliújságán keresztül.
Az ellenőrzések és tapasztalataik
Veszélyelhárítási terv ellenőrzése
A Veszélyelhárítási tervben az elérhetőségek pontosítása, aktualizálása megtörtént.
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Befogadó helyek ellenőrzése
A településen lévő befogadó helyek közül 2 intézményt ellenőriztünk, melyeknél hiányosságot nem
tapasztaltunk.
Lakossági riasztóeszközök ellenőrzése
A Heréden található 3 db elektromos szirénát az ÉMÁSZ szakembereivel közösen ellenőriztük,
melyekből 3 sziréna üzemképes, karbantartott állapotú.
Vízelvezetők ellenőrzése
A település belterületi vízelvezetőinek ellenőrzésére két alkalommal került sor a tavasz és az ősz
folyamán. A bejáráson a belvízelvezető rendszerét ellenőrizte. A tapasztalatokat rögzítettük, azonnali intézkedésre okot adó hiányosságot nem állapítottunk meg.
Kis vízfolyások ellenőrzése
A település belterületi csapadékvíz elvezetőinek ellenőrzésére egy alkalommal került sor, mely során megállapítottuk, hogy a vízelvezető rendszer gondozott, karbantartott állapotú.
Veszélyes helyzetű fák ellenőrzése
Heréd belterületén három alkalommal és helyszínen hajtottunk végre ez irányú ellenőrzést a Polgármesteri Hivatal képviselőjével közösen a közintézmények, létesítmények 100 méteres körzetében. Az ellenőrzés során találtunk egy veszélyesnek minősülő fát.
VII. Segélyhívások, riasztások
A segélyhívásokat követően az Egységes Segélyhívó Rendszertől (112) a megyei fő-és műveletirányító ügyelet kapja meg az adatlapokat. Az értékelést követően pedig riasztja az esemény késedelem nélküli felszámolásához szükséges egységeket. Örvendetes és egyre inkább elterjedt és tudatosult, hogy a 105 hívószámmal szemben a bejelentések nagytöbbsége a 112 számra érkezik.
VIII. Együttműködés tapasztalatainak értékelése
A működési területünkön működő társszervekkel, civil és karitatív együttműködő szervezetekkel jó
kapcsolatot alakítottunk ki, a jogszabályban, együttműködési megállapodásban meghatározott feladatainkat hatékonyan, egymás munkáját kölcsönösen segítve láttuk el. Rendszeresen tartunk
együttműködési gyakorlatokat. A Hatvani HTP működési területén számos esetben fordult elő olyan
káreset, melyeknél a társszervekkel és a katasztrófavédelem területén dolgozó állami és önkormányzati szervek, valamint az önkéntes szervezetek összehangolt munkájára volt szükség.
XI. A következő év feladatai
A lakosság biztonságának növelése érdekében folytatni kell a lakástüzek és szénmonoxid- mérgezések megelőzését célzó tájékoztatási tevékenységet, ezzel is erősítve a lakosság megelőző és öngondoskodó képességét, melyhez szükséges a település segítsége is. Folytatni kell az árvizek elleni védelem kialakításában és a megelőzés érdekében a meglévő készségek és képességek fejlesztését.
Továbbra is kiemelt feladat a helyi szintű védelmi igazgatási szervek katasztrófavédelmi felkészítése. További feladat a polgári lakosságnak a katasztrófák veszélyeire való felkészítése, kiemelt figyelemmel a bekövetkező események során alkalmazandó magatartási szabályok megismertetésére.
Fontos feladat a települések öngondoskodási képességének erősítése, a polgári védelmi szervezetek
és az önkéntes mentőszervezetek valós kockázatoknak megfelelő elméleti és gyakorlati felkészítése.
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ÖSSZEGZÉS
Összességében elmondható, hogy Heréd település katasztrófavédelmi és azon belül a tűzvédelmi
helyzete jónak minősíthető – köszönhetően többek között a hatékony tűzmegelőzési és mentő tűzvédelmi munkának is. A lakosság biztonsága és biztonságérzete a katasztrófavédelem különböző
szakterületei és a védelmi igazgatás egyéb résztvevői által végzett munkával, ellenőrzésekkel, a
vonatkozó okmányok, tervek jogszabályok szerinti naprakészen tartásával biztosított.
Ugyanakkor hangsúlyozni kell a biztonságra hatással lévő kockázati tényezők megismerésének fontosságát, a cselekvőképes lakossági hozzáállás jelentőségét.

Cím: 3000 Hatvan, Hunyadi tér. 19.
Telefon: +36 (37) 312-583
E-mail: hatvanhtp.pk@katved.gov.hu
Hivatali Kapu azonosító: 723206798
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Mellékletek:
2020. év vonulási adatai Heréd község közigazgatási területén:

Tűzoltói események
Heréd
közigazgatási
területén

A polgári védelmi szakterület ellenőrzései Heréd község közigazgatási területén 2020-ban:
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