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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X 

Bizottság javasolja a 
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Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság I:3 
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Határozati javaslat a bizottság számára. 
A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és az Emberi Erőforrás 
Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Az FKI Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség VIII. kerületi Hivatásos 
Tüzoltóparancsnokság vezetője, Kelemen Zsolt tű. alezredes a tüzoltóparanesnokság  2018. 
évi tevékenységét értékelő jelentését, beszámolóját elkészítette, mely jelen előterjesztés mel-
lékletét képezi. 

2019 ÁPR 18. 



Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevéb9p  es  megbízásából 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 

A  beszámoló a kerület tűzvédelmi helyzetére, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekre és 
az azzal kapcsolatos feladatokra vonatkozó információkat tartalmazza. 

II. A  beterjesztés indoka 

A  tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló  1996.  évi XXXI. tör-
vény  30.  §  (5)  bekezdése alapján, a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszá-
mol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-
testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről 
és az azzal kapcsolatos feladatokról. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja az FKI Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség VIII. kerületi Hivatásos 
Tüzoltóparancsnokság  2018.  évi tevékenységéről szóló beszámoló értékelése, valamint a 
kerület katasztrófavédelmi helyzetének megismerése.  A  döntés pénzügyi vonzattal nem jár. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület döntése és hatásköre a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról szóló  1996.  évi XXXI. törvény  30.  §  (5)  bekezdésén, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  41.  §  (3)  bekezdésén alapul. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja az FKI Közép-pesti Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség VIII. kerületi Hivatásos Tüzoltóparancsnokság  2018.  évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városvezetési Ügyosztály 

Budapest, 2019.  április  16. 

 

dr. Sára Botond 
polgármester 
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KÖZÉP-PESTI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 
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Jóváhagyom! 
Buda est,  2019.  április 

BESZÁMOLÓ 

A  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

2018.  évben végzett tevékenységéről 

Felterjesztem: Készítette: 

Kelemen Zsolt tű. alezredes 
kirendeltség-vezető tűzoltó-parancsnok 
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BEVEZETÉS 
2012.  január 1-jén hatályba lépett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló  2011.  évi CXXVIII törvény, amely szerint a katasztrófavédelem nemzeti ügy, a 
védekezés egységes irányítása állami feladat.  A 2011.  december 31-ig önkormányzati felügyelet 
alatt állt tűzoltóságok, állami irányítás alá kerültek, integrálódtak a katasztrófavédelem egységes 
szervezetébe, ugyanakkor a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 
1996.  évi XXXI. törvény  30.  §  (5)  bekezdése kimondja, hogy „a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt 
helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési 
önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról" 

Az  1996.  évi XXXI. törvény meghatározása alapján: 
- hivatásos tűzollóság: tűzoltási és műszaki mentési, tűzmegelőzési feladatok elvégzésére 
létrehozott, önálló működési területtel rendelkező hivatásos tűzoltóság; 
- katasztrófavédelmi (Yrs.: a hivatásos tűzoltóság elsődleges tűzoltási és műszaki mentési, 
tűzmegelőzési feladatok elvégzésére létrehozott szervezeti egysége. 

A  hivatásos tűzoltó-parancsnokságok a működési területükön ellátják a tűzoltási és műszaki mentési 
tevékenységet, továbbá a tűzoltó egyesületek, létesítményi tűzoltóságok szakmai irányítását és 
felügyeletét. 

Józsefváros rövid bemutatása 

A  VIII. kerület népessége  76.446  fő, területe  6,85  négyzetkilométer, lakásállománya  44.678  db. 
Északnyugatról  Budapest  VII. kerülete, északról a  XIV.  kerület, keletről a X. kerület, délnyugatról a 
IX.  kerület, nyugatról pedig az V. kerület határolja. 

Gondozott parkjainak felülete  299.000  négyzetméter, melynek felét az Orczy-kert képezi.  A  kerület 
belső és középső része a tömegközlekedéssel legjobban ellátott budapesti területek közé tartozik. 
Számos metróállomás mellett itt található a Keleti Pályaudvar, Magyarország egyik 
legforgalmasabb vasúti személypályaudvara.  A  főutakon  Budapest  legjelentősebb 
tömegközlekedési vonalai húzódnak.  A  főváros működését szolgáló közüzemek központjainak egy 
része is itt található. 

VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

Név: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
(KPKvK) VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (VIII. HTP) 
Tűzoltó-parancsnok: Kelemen Zsolt tű. alezredes 
Cím:  1081 Budapest,  Dologház utca  3. 
Telefonszám:  06-  I  -459-2308 
E-mail  cím: jozsefvaros@katved.gov.hu 

Belvárosi Katasztrófavédelmi Ő rs 

Név: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Belvárosi Katasztrófavédelmi Őrs 
Őrsparancsnok: Jurás-Pálinkás  Gabor  tű. százados 
Cím:  1052 Budapest,  Gerlóczy utca  6. 
Telefonszám:  06-1-459-2305 
E-mail  cím: fki.belvaros@katved.gov.hu 

A  VIII. kerületi Hivatásos tűzoltó-parancsnokság rendszeresített létszáma 

A  VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon  2018.  évben  69  fő tűzoltó látott el készenléti 
szolgálatot a három szolgálati csoportban, ezen felül  4  fő hivatali munkarendben dolgozik 
(tűzoltóparancsnok, parancsnok-helyettes, műszaki-biztonsági tiszt és katasztrófavédelmi 
megbízott). 

Li viv 
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A  Belvárosi Katasztrófavédelmi Ő rs rendszeresített létszáma 

A  Belvárosi Katasztrófavédelmi Őrsön  51  fő tűzoltó lát el készenléti szolgálatot három szolgálati 
csoportban.  4  fő hivatali munkarendben dolgozik (őrsparancsnok, V., VI.  es  VII. kerületi 
katasztrófavédelmi megbízottak). 

Rendszeresített eszközök 

Eszközök VIII. TP. - Itelvárpsi Kvo 

Könnyűkategóriájú gépjárműfecskendő 2  db. 2  db. 

Mentőpárna 1  db. 

 

—Aramfejlesztő 1  db. - 

Szállító jármű (csúszóplatós,  dams) 1  db. - 

Daru 1  db. - 

Ügyintéző gépjármű I db. 1  db. 

Szivattyúkkal málházott utánfutó I db. 1  db. 

Rohamcsónak - 1  db. 

A  műszaki a szerek és eszközök karbantartását heti rendszerességgel és szükség szerint elvégezzük. 
A  felmerülő meghibásodásokat az FKI Műszaki Osztály közreműködésével elhárítjuk, vagy 
elhárítását kezdeményezzük. 

I. A 2018.  ÉV LEGFONTOSABB CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI 
Legfontosabb feladatunk a lakosság biztonságának fenntartása minden körülmények között. 

Kiemelt célként jelent meg az állomány folyamatos képzése, a tüzoltásvezetők és a beavatkozó 
állomány ismereteinek bővítése, valamint gyakorlati képzettségének fejlesztése.  A  kiadott  BM  OKF 
főigazgatói és FKI belső szabályozók tartalmának megismerése, elsajátítása és azok gyakorlati 
alkalmazása  2018.  évben is elengedhetetlen volt, melyek biztosítják a szervezet szabályszerű 
működését. 

2018.  év kiemelt feladata volt elsődleges szakmai alaptevékenységünk — a tűzoltás és műszaki 
mentés —  es  az ezt szolgáló  hatter  biztosítása, a vonulási készség fenntartása, a fiatal állomány 
szakismeretének, szakmai rutinjának kialakítása, valamint az eredményesség növelését célzó 
módszerek felkutatása és alkalmazása.  A  szakmai képzéseket a belső szabályozókban 
meghatározott továbbképzési tematika szerint bonyolítottuk le. 

II. 2018.  ÉV ELVÉGZETT FELADATAI, MEGTETT INTÉZKEDÉSEI 
Vezetői, szervező, irányító, koordináló és ellenőrző tevékenység 

A  VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon a munkavégzés tárgyi, szenezeti és személyi 
feltételei is biztosítottak.  A  személyi állomány szakmai ismerete és fizikai felkészültsége megfelelő. 

Az FKI féléves vezetői munka- és ellenőrzési terveiben megfogalmazott tervfeladatok teljesültek.  A 
tűz elleni véclekezésrök a műszaki mentésréfl és a tűzoltóságról szóló  1996.  évi XXXI. törvény és 
végrehajtási rendeletei, valamint az egyéb jogszabályok alapján kidolgozott  BM  OKF főigazgatói és 
FKI belső szabályozók, feladatszabások érvényesülnek a Tűzoltó-parancsnokságon, munkánkat a 
törvényesség betartásával végezzük. 

Az HU tüzvédelmi koncepciójának közép-  es  hosszú távú megvalósításából a Parancsnokságra eső 
részt végrehajtottuk.  A  vezető, irányító és ellenőrző tevékenység a Parancsnokságon rendszeres 
parancsnoki jelenléttel, felügyelettel és számonkérésekkel valósul meg. 
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