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L Bevezetés

2012. január 1-én lépett életbe a 2011. évi CXXVIII. Törvény a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról, melynek értelmében a szeghalmi tűzoltóság
állami irányítás alá került. Azóta a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a BM OKF, a
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Szeghalmi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség belső szabályzói, utasításai, intézkedései, parancsai alapján végzi a feladatait.

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a működési területén 12 település közel 42000
fő lakosa és több mint 1100 km2-nyi területe biztonságáért felelős. A legtávolabbi település
Zsadány, ami 32 km távolságra fekszik. Működési területünkön a Komádi Önkormányzati
Tűzoltó-parancsokság elsődleges műveleti körzete 3 települést érint (Zsadány, Ujiráz,
Körösújfalu), valamint a Füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenykedik.
Működési területünkön egy létesítményi tűzoltóság is létrejött a Henkel Magyarország Kft.
Körösladányi Gyárában.

.. ‚ Működési „ . .. Népesség TerületTelepules .. Muveleti korzetterulet (fő) (km2)

Csökmő Szeghalmi HTP 1835 68,97

Darvas Szeghalmi HTP 554 42,31

Dévaványa Szeghalmi HTP 7622 216,55

Füzesgyarmat Szeghalmi HTP 5665 127,23

Kertészsziget Szeghalmi HTP 391 39,11

Körösladány Szeghalmi HTP 4582 123,79

Körösújfalu Szeghalmi HTP Komádi ÖT 577 25,30

Okány Szeghalmi HTP 2643 70,62

Szeghalom Szeghalmi HTP 9290 217,13

Újiráz Szeghalmi HTP Komádi ÖT 530 15,47

Vésztő Szeghalmi HTP 6680 125,70

Zsadány Szeghalmi HTP Komádi ÖT 1636 65,87

2016-os év tűzvédelmi célkitűzései, feladatai

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság alapvető rendeltetése a megye lakosságának
élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek
biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat. Fő
feladatunk a katasztrófák hatósági megelőzése; a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a
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mentés végrehajtása; a védekezés megszervezése és irányítása; a káros következmények
felszámolása; a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása.

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparanesnokság a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
alárendeltségében működik és a működési területén, valamint Szeghalmi Járás területén
felelős a fent említett feladatok végrehajtásáért. A Szeghalmi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság a BM OKF helyi szerveként működik.

II. Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések

1. Tűzoltási terület

2016-ban 206 esetben érkezett riasztás a tűzoltóságra a működési területünkről. 92
alkalommal műszaki mentést hajtottunk végre, 41 alkalommal tűzesetnél avatkoztunk be. 49
esetben érkezett téves jelzés, elsősorban automatikus tűzjelző berendezéstől. Több
alkalommal vonultunk ugyanazon helyszínre, ezért felhívtuk a létesítmények vezetőinek
figyelmét, hogy kérjenek rendkívüli karbantartást a tűzjelző rendszer üzemeltetőj étől. 8 db
utólagos jelzés érkezett a híradóügyeletre, amelyeket átadtunk a Szeghalmi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztálya számára. 14 esetben az egységek
kiérkezéséig felszámolták a káreseményt, 2 esetben pedig szándékosan megtévesztő esethez
vonultunk.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Füzesgyarmat 11 alkalommal vett részt káresemény
felszámolásában, ahol komoly Segítséget nyújtottak a hivatásos erők szakmai irányítása
mellett. 2016. szeptember 1-től önállóan beavatkozó tűzoltó egyesületként segítik a
hivatásosok munkáját. A felszereléseik korszerűsítése a BM OKF által kiírt pályázat
segítségével a korábbi években megkezdődött, ami 2016-ban folytatódott.

Káresemények 2016,
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Az egyesület az alábbi támogatási fajtákban nyújtott be pályázatot:

Működési költség 242.115 Ft értékben
Szertár felújítás - 459.000 Ft értékben
Oktatás - 28.000 Ft értékben
Védőeszköz - 22.Sl0Ftértékben
Szakfelszerelés - 2 12.143 Ft értékben
Egyéb felszerelés - 11.232 Ft értékben

Összesen: - 975.000 Ft értékben

A riasztási fokozatok megoszlása alapján 197 esetben I-es riasztási fokozatban lettek a
káresemények felszámolva. Egy esetben lett magasabb (II-es) riasztási fokozattal felszámolva
egy lakóháztűz Dévaványán, 8 esetben pedig utólagos bejelentés érkezett. Lakosságvédelmi
intézkedésre egyetlen alkalommal sem volt szükség.

A szabadtéri tüzek kapcsán jelentős javulást tapasztaltunk a 2016-os év során. Összesen 7
alkalommal vonultunk Saját területen szabadtéri tűzesethez. Ez a szám az előző évekhez
(2015-14 db, 2014-32 db) viszonyítva csökkenő tendenciát mutat.

Egy alkalommal tömeges esemény felszámolásában vettünk részt Okányban a működési
területünkön, ahol a vihar és nagy szél következtében fák dőltek ki és épületek sérültek meg.

A Henkel létesítményi tűzoltóságával együttműködési megállapodással rendelkezünk, amely
alapj án két alkalommal ellenőriztük őket és segítettük a szakszerű tevékenységüket.

Füzesgyarmat településen 2016-ban 6 műszaki mentés és 9 tűz felszámolásában vettünk
részt.

2. Polgári védelem

Polgári Védelmi szakfeladatok elvégzését biztosító személyi és tárgyi feltételek

2016-ban a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság polgári védelmi szakterületén
személyi változás nem történt. 2015 szeptemberében a katasztrófavédelmi megbízott
megkezdte tanulmányait (a beosztás betöltéséhez szükséges iskolai végzettség megszerzése
érdekében) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudornányi Kar Katasztrófavédelmi
Intézet katasztrófavédelmi műveletirányítási szakán.

Helyi Védelmi Bizottság

Rendszeresen táj ékoztattuk a HVB elnököt a rendkívüli eseményekről, beavatkozásokról. A
katasztrófavédelmi munkacsoportok tagjainak a felkészítése megtörtént, folyamatos. A
korábbi évek gyakorlatát követve az év folyamán a BM OKF havi naptári terve alapján
folyamatosan hajtottuk végre az HVB KVMCS gyakorlatokat.

Katasztrófavédelmi osztályba-sorolás
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A felülvizsgálat eredményeként 3 településen került módosításra a katasztrófavédelmi
osztályba sorolás: Füzesgyarmat település II. katasztrófavédelmi osztályból, I.
katasztrófavédelmi osztályba, Szeghalom település II. katasztrófavédelmi osztályból, I.
katasztrófavédelmi osztályba Vésztő település II. katasztrófavédelmi osztályból, I.
katasztrófavédelmi osztályba.

Szeghalom és Vésztő település katasztrófavédelmi osztályba sorolása a lépfene
kialakulásának nagy veszélye miatt az állategészségügy javaslatára került módosításra.
Füzesgyarrnat település a SEVESO III jogkövetése végett felső küszöbérték feletti veszélyes
üzem (MOL Nyrt. DS Logisztika Füzesgyarmat) miatt változik.

Jelenleg kettő felső küszöbérték feletti veszélyes üzem (Körösladány Henkel Mo. Kft, és a
MOL Nyrt. DS Logisztika Füzesgyarmat) van területünkön, melyek feltétel nélküli veszélyes
tevékenység végzési engedéllyel rendelkeznek.

Fsz. Település Katasztrófavédelmi osztályba sorolás
1. Buesa II.
2. Füzesgyarmat I.
3. Kertészsziget II.
4. Körösladány I.
5. Körösúj falu II.
~ Szeghalom I.
7. Vésztő I.

Veszély-elháritási tervezés

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi területén pontosításra kerültek a
HVB szintű járási- és a települések veszély-elhárítási tervei. A fő módosítások a települések
adataiban történő változások voltak.
A lakosságvédelmi adattárak aktualizálása folyamatos, az átdolgozott tervek pontosítása
jelenleg folyamatban van.

2016-ban a BM OKF polgári védelmi főfelügyelőségének ütemterve alapj án töltöttük fel a
Helios Polgári Védelmi Nyilvántartás felületére az előírt adatokat. Az adatok pontosítása a
rendszer figyelése folyamatos a Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon.
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Polgári védelmi szervezetek
A jogszabály alapján megalakításra került települési polgári védelmi szervezetek létszáma

Békés Megyei
Katasztrófavédelmi I~az~atósá~

Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Települési polgári védelmi szervezetek létszámadatai

Besorolása pv szervezet tervezett létszáma
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Települések közbiztonsági referensei

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén kijelölt közbiztonsági
referensek (5 fő) 2016. évben folyamatosan felkészítéseken, tájékoztatásokon vettek részt az
értekezletek alkalmával. A Szeghalmi Járás területén minden közbiztonsági referens
rendelkezik az előírt képesítéssel. A referensekkel, település vezetőivel a kapcsolattartás
folyamatos. A különböző ellenőrzéseken, felkészítéseken (belvíz, technikai eszközök, fák,
fasorok, Pv felkészítés, közfoglalkoztatottak felkészítése, stb.) rendszeresen részt vesznek.

Felkészítések, gyakorlatok

A KÖVIZIG erőforrás igénye alapján a közfoglalkoztatottak felkészítése polgári védelmi
szolgálat ellátására.

Település Időpont Helyszín
Körösladány 2016. április 27. 07~ Körösladány 111 fő
Szeghalom 2016. április 28. 07~ Szeghalom 220 fő
Vésztő 2016. április 25. 07~ Vésztő 408 fő
Füzesgyarmat 2016. április 26. 07~ Füzesgyarmat 222 fő

2016 évben a felkészítést gyakorlati feladattal bővítettük ki, melyhez a KÖVÍZIG által
biztosított szakemberek közreműködtek és mutatták be az árvízi védekezés főbb elemeit. A
felkészítéseken összesen 961 fő vett részt.

Települési polgári védelmi szervezet felkészítése:
2016. november 14. és november 18. között mind a 7 település parancsnokság és
infokommunikációs egységeibe beosztott állampolgárainak szakkiképzése került előkészítésre
és végrehajtásra a katasztrófavédelmi megbízott, a parancsnok-helyettes közreműködésével.
A költséghatékonyság érdekében több esetben összevontan kerültek végrehajtásra a
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felkészítések (szomszédos települések esetében.) A felkészítéseket megelőzően bonyolították
le a közbiztonsági referensek és a kijelölt személyek az érintett települések polgári védelmi
szervezeteibe beosztott riasztásért felelős személyek értesítési gyakorlatát.

Járási mentőcsoportok

Sárrét Ment&soport (SMCS)

A SMCS 35 főből áll melyből 34 fő önkéntes és 1 fő hivatásos (Szabó Péter tű. zls. a SMCS
parancsnoka). A mentőcsoportba önként jelentkezők felkészítése, valamint a mentőcsoportok
nemzeti minősítő gyakorlata végrehajtásra került 2014. október 7-én, Dévaványán.
2016. évben Szarvason a Megye által szervezett összevont gyakorlaton a Sárrét Mentőcsoport
7 fővel vett részt és hajtotta végre a rábízott feladatott. 2016. december hónapban egy riasztási
gyakorlat és felkészítés került végrehajtásra a mentőcsoport részére.

Az elmúlt években több település rendezvényein jelentünk meg és hajtottunk végre
mentőcsoport tagtoborzást, mely eredményeként Szeghalom és Körösladány településein
megalakításra került 10-10 fővel a települési mentőszervezet. A települési mentőszervezetek
felkészítését és minősítő gyakorlatát a közfoglalkoztatottak felkészítésével közösen hajtottuk
végre 2016. április 27 és 28-án. A gyakorlat az árvízi mentés feladataira összpontosult.

Vízfolyások kockázati ellenőrzése, vízkárelhárítással kapcsolatos ellenőrzések

Az ellenőrzéseket az önkormányzatokkal közösen hajtottuk végre.

2016. február hónapban a településeken - figyelembe véve a korábbi évek beavatkozás
elemzéseinek eredményeit, és az elrendelt települési belvízvédelmi készültségi fokozatokat - a
csapadékvíz-elvezető rendszer vízi létesítmények, záportározók célellenőrzése, vizsgálata
került végrehajtásra.

A Szeghalmi Járás illetékességi területén ellenőrzésre kerültek a települések közbiztonsági
referenseinek segítségével az árvízi védekezésbe bevonható technikai eszközök is.

2016. szeptember-október hónapokban az önkormányzatok koordinálásában és a KÖVIZIG
szakaszmérnökségeinek közreműködésével megtörtént a településeken lévő állami és
önkormányzati tulajdonban lévő vízkár-elhárítási létesítmények őszi felülvizsgálata. A
bejárásokon minden alkalommal részt vettünk. A településeken elmondható, hogy nagy
részben rendezett és karbantartott a csatornák és védelmi művek állapota. A tavaszi ellenőrzés
során feltárt hiányosságokat a települések pótolták, kijavították és megtették az ide vonatkozó
intézkedéseket.

Hulladékszállítás ellenőrzése

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén folyamatos a
hulladékszállítás figyelése, ellenőrzése, telefonon történő egyeztetés alapján. A 7 településen
jelenleg mindenhol biztosított a hulladékszállítás. 2016-ban 6 településen történt meg a
kijelölés a hulladékszállításra: Körösladány, Körösújfalu, Szeghalom, Vésztő, Kertészsziget
és Bucsa.
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Lakossági riasztó és tájékoztató eszközök felmérése

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén a lakossági riasztó
eszközök az önkormányzat közreműködésével, a közbiztonsági referensek bevonásával
felmérésre kerültek november december hónapban. Változás a 2015 évhez képest sajnos nem
történt.

Fsz. Település Sziréna db Üzemképes/üzemképtelen
1. Bucsa 1 -/1
2. Füzesgyarmat 5 5 / -

3. Kertészsziget 1 1 / -

4. Körösladány 2 2 / -

5. Körösúj falu 1 1 / -

6. Szeghalom 8 3 / 5
7. Vésztő 2 1/1

Hatósági feladatok

59 alkalommal hatósági ellenőrzést, szemlét hajtottunk végre (hulladékszállítás ellenőrzése,
lakosságvédelmi szirénák ellenőrzése, egyéb ellenőrzések /szúnyoggyérítés, külterületi
vízelvezető, fák, fasorok szemléje/, vízelvezető rendszer, víztározó, záportározó ellenőrzése,
technikai eszközök lebiztosításának ellenőrzése. Az iparbiztonsági felügyelővel, 10
alkalommal hajtottunk végre ADR, RID ellenőrzés. Több alkalommal vettünk részt
tűzvédelmi hatósági ellenőrzésen, szemlén a hatósági osztály felkérése alapján.

Közösségi szolgálat koordinálása

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományából is kijelölésre kerültek a
Közösségi Szolgálat teljesítését koordináló személyek, illetve a mentorok. Megkerestük és
táj ékoztattuk a tűzoltóság területén működő középfokú oktatási intézményeket a Közösségi
Szolgálat teljesítésének lehetőségével kapcsolatban. 2016. évben a Szeghalmi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokságokon 14 fő teljesített közösségi szolgálatot.

Összegzés, jelenlegi feladatok

A Polgári védelmi szakterület a 2016. évben részére meghatározott faladatokat
maradéktalanul végrehajtotta. 2017. év folyamán folytatjuk a köteles polgári védelmi
szervezetek tagjainak továbbképzését. Aprilis — júniusban tervezzük végrehajtani a
megalakított települési önkéntes mentőcsoportok és a Sárrét Mentőcsoport közös gyakorlatát
tovább növelve az illetékességi területünkön élő lakosság biztonságát. Folyamatos a tervek
pontosítása, a polgári védelmi szervezetek adatainak aktualizálása, tervezett és nem tervezett
ellenőrzések (fák, fasorok, ADR, RID stb.) végrehajtása, a HELlOS rendszer feltöltése
aktualizálása. A hulladékszállítás folyamatos f~gyelése, koordinálása, napi feladatok
végrehajtása (jelentések, RZS, KAP, Sharepoint, stb.) Tájékozódunk az időjárási
előrejelzésekről az OMSZ honlapján, valamint a Vízügyi honlapon figyeljük a vízállás
prognosztizálását.
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3. Műszaki terület

2016-ban a Szeghalmi Hivatásos tűzoltó-parancsnokság 2 db gépjárműfecskendővel és 1 db
vízszállítóval látta cl alapvető feladatait.
2016 első felében egy Új~ Magyarországon gyártott RABA R 16 HEROS Aquadux-X típusú
gépj árműfecskendőt kapott a tűzoltóság teij es málhafelszereléssel, ami nagymértékben javított
a gépjárműfecskendők és szakfelszerelések átlagéletkorán.
A korábbi években használt STEYR típusú gépj árműfecskendő megyei tartalékként teljesít
tovább szolgálatot.

A járművek, szakfelszerelések, védőeszközök, légzőkészülékek és a kommunikációs
eszközök soros karbantartása és műszaki vizsgáztatása a vonatkozó rendelkezések alapján
készítetett éves ütemterv szerint megtörtént.

A tűzoltó-parancsnokság rendelkezik egy gumitestű motorcsónakkal, amely az évek során
több árvízi védekezés alkalmával bevetésre is került. A kishajó érvényes hajólevéllel
rendelkezik.

Gépjármű málha

A gépjárn-iűfecskendőkben és laktanyákban az alap málha listában felsorolt felszerelések
rendelkezésre állnak. A RABA gépj árműfecskendővel több olyan málhafelszerelés is érkezett,
ami eddig nem állt rendelkezésre. Pl.: hőkamera, egykezes láncfűrész, légzsák leszorító.

Gépjárművek javítása, karbantartása

A járművek ellenőrzése, eseti javítása és időszakos műszaki megvizsgálása rendszeresen
végrehajtásra kerülnek, melyet az üzemeltetési naplóban rögzítenek a kollégák. A
gépjárművek meghibásodását a lehető legrövidebb időn belül jelentjük, illetve lehetőség
szerint azokat azonnal javítjuk.
A biztonságtechnikai felülvizsgálatok nyilvántartását folyamatosan vezetjük és az aktuális
felülvizsgálatokat jelezzük a Békés MKI Műszaki Osztályára.

Egyéni védőfelszerelések szakfelszerelések állapota, felülvizsgálata

2014-ben 26 db Ri 3-as védőruhát, valamint 15 fő gépj árművezető részére Heros Smart típusú
könnyített védősisakot kaptunk, amelyek állapota megfelelő. Az R13-as védőruha mennyisége
nem elég a teljes személyi állomány számára, további 27 db védőfelszerelésre lenne szükség,
amelyet 2016. évben nem kaptunk meg. A meglévő bevetési ruhák egy része javításra szorul.
Minden védőfelszerelés és szakfelszerelés rendelkezik a megfelelő felülvizsgálattal, azok
lejárata előtt jelezzük felülvizsgálati igényeinket az Igazgatóság részére. A készenléti
állomány 10 M egyenruha ellátása megfelelő.

Laktanya felújítás, karbantartás

2016. évben a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon nagyobb beruházás nem került
sorra. Igény lenne a laktanya vizesblokkjának felújítására, valamint a hátsó szertárkapuk
cseréjére. Időszerű lenne továbbá a hidegszertár külső homlokzatának és lapos tető
szerkezetének felújítása.
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Munkavédelem

Az időszakos és a rendkívüli munkavédelmi oktatások rendszerint megtartásra kerültek, mind
a hivatásos, mind pedig a közfoglalkoztatottak részére.
2016. évben 4 munkahelyi baleset történt. A felmentési napok száma összesen 155 nap volt.
A Szeghalmi HTP-n a munkavédelmi bejárás megtörtént. Az időszakos orvosi vizsgálatok
megtörténtek.

4. Egyéb elvégzett feladatok

— A személyi állományból 5 fő tartozik a HUNOR (Magyarország hivatásos erőiből álló
nehéz városi kutató és mentő képesítéssel rendelkező szervezete) mentőszervezetbe.

- 2016. január 1-től a hatályos jogszabályoknak megfelelően (új HSZT) a teljes személyi
állomány további béremelésben részesült (~5%).

- 2016. szeptember 18-án gyermeknapot szerveztünk a Várhelyi If]úsági Táborban, amely
olyan sikeres volt, hogy szeretnénk a következő években is megismételni.

- 2016. május 6-án Tűzoltóbált tartottunk a Vidra Tanyán, aminek sikere és jó visszhangja
után a következő esztendőkben is tervezzük megrendezését.

- 2016-ban harmadik alkalommal lett kihirdetve a Szeghalmi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság „EV SZEGHALMI TUZOLTOJA” elismerés. Az elismerés a
Széchenyi Ödön Tűzoltó Sportegyesület támogatásával tudott megvalósulni, amely
igazából egy erkölcsi elismerés. Nívóját az adja, hogy az állomány maga közül választja
meg az arra legérdemesebb személyt. 2016-ban Zsombok Krisztián tű szds. érdemelte ki a
2015. év „Ev Szeghalmi Tűzoltója” elismerést.

- Flórián nap alkalmából Mészáros István c. tű. ftörm. elismerést vehetett át Szeghalom
Város polgármesterétől.

- Harmadik alkalommal került megrendezésre a Szeghalmi Tűzoltó Ilorgászverseny,
Dévaványán a Tüskevár horgásztón, ahova a megye egész területéről érkeztek
kikapcsolódni vágyók.

- Földi Gyula tű. ftörm és Vakarcs Zsolt tű. ftörm. hősies helytállásért érdemjelet
vehettek át a Főigazgató Urtól, mert szabadnapjukon 2016. jÚlius 24-én, Körösladány
Nadányi Út 54. szám alatt bekövetkezett tűzesetnél tanúsítottak kimagasló helytállást.

- Bartis Márton tű. ftörm. hősies helytállásért érdemjelet vehetett át a Főigazgató Urtól,
mert 2016. október 20-án, Szolnoknál bekövetkezett balesetnél tanúsított kimagasló
helytállást. Később elismerést vett át Szeghalom Város polgármesterétől ünnepi testületi
ülés keretei között az eddigi kiemelkedő munkája elismeréseként.

- A hagyományoknak megfelelően a tavalyi évben is megrendezésre került a nyugdíjas
találkozó, ahol a nyugállományú, illetve járulékos kollégák Újra találkozhattak egymással
és nyomon követhették a tűzoltóság életében történt változásokat.

- Az előző évben is megtartottuk az állomány gyermekei számára szervezett Mikulásnapot,
ahol a gyerekek különböző foglalkozásokon vehettek részt és találkozhattak is a
Télapóval, aki egy-egy csornaggal kedveskedett azoknak, akik jól viselkedtek.

- A működési területen előírt testületi beszámolókat megtartottuk. A települések
polgármesterei, képviselő testülete egyhangúan elfogadta a beszámolóinkat és
elégedettségüket és megbecsülésüket fejezték ki a tűzoltóság állományával szemben.

- Számtalan alkalommal tartottunk bemutatót óvodás, iskoláskorú gyermekek számára,
ahol megismerhették az újonnan alakult katasztrófavédelem felépítését, feladatait és
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betekintést nyerhettek munkánkba. Nagyon fontosnak tartjuk az ifjúságnevelést, ezért
minden alkalmat igyekszünk megragadni, hogy bemutathassuk hivatásunkat a következő
generáció számára.
Az új HSZT hatályba lépését követően a érettségivel nem rendelkező állomány (13 fő)
előre lépési lehetőségei megszűntek a megfelelő iskolai végzettség megszerzéséig.
Jelenleg 13 fő folytat iskolai tanulmányokat gimnáziumi érettségi megszerzése érdekében.
A Szeghalmi HTP gyakorlatok alkalmával, káresetet követően vízvételezés alkalmával
összesen 120 alkalommal végzett tűzcsap ellenőrzést. Az ellenőrzések alkalmával
jegyzőkönyvben rögzítettük a tapasztaltakat és a Szeghalmi KvK Hatósági Osztálya
számára átadtuk további intézkedésre.

Szeghalom, 2017. április 10.

Készítette:

Túri János sk.
tűzoltó őrnagy
parancsnok
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