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BEVEZETÉS
A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi szerveként 2012.01.01én alakult meg a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: Kirendeltség).
A kirendeltség területe 279874ha, lakosainak száma:189519, illetékességi települések 35 db.
Felügyeletünk alá tartozó HTP-k: 2, ÖTP-k: 3, ÖTE-k: 10. A kirendeltség feladata a lakosság
életének és vagyonbiztonságának védelme természeti csapásoktól és ipari katasztrófáktól.
Ezen cél érdekében számtalan hatósági jogkörrel és feladatrendszerrel bírunk a tűzvédelem, a
polgári védelem, az iparbiztonság és ezen jogok érvényesítésére szolgáló hatósági
tevékenység kapcsán. Szemléletünkben alapvető a prevenció, ezzel megelőzve a
tűzeseményeket, a víz- és viharkártételeket, ipari baleseteket.

I. Vezetés, irányítás
Klasszikus feladatként felügyeljük a tűzoltóságokat, minden információt eljuttatunk a
szakmai irányításunk és ellenőrzésünk alá rendelt szervezetekhez.
Hatósági vonalon kiemelt volt a helyi kórház beruházásának a befejezése, 2014. január végén
mind a vonuló, mind a polgári védelmi állománynak komoly feladatot adott a hóhelyzet.
Számtalan mentés és a tompai határátkelőn veszteglő kamionok és vezetőik ellátása okozott
rendkívüli igénybevételt. A hathatós szabadtéri tűzmegelőzési felvilágosításnak és ellenőrzési
akcióknak köszönhetően kezelhető számra redukálódott a tavaszi hónapok beavatkozásai.
Nagyobb kiterjedésű erdőtűz 2014 évben nem volt, ami a prevenció mellett az időjárásnak és
a gazdálkodó szervezeteknek (kiemelten KEFAG ZRT.)köszönhető.
Az elmúlt 3 évben településeink meglévő vízelvezető rendszereit rendbe tetettük, az
önkormányzatok a közmunka program lehetőségeivel is élve folyamatosan tisztítják és
karbantartják azokat. A rendszerek sajnos nem folytonosak, azaz több helyen „csak”
szikkasztó árokként üzemelnek. Az őszi csapadékos időjárás mutatott rá (2014 évben az
átlaghoz képest másfél szer több csapadék hullott le a területünkre), hogy a Dong-ér állapota
mennyire elhanyagolt és nem képes a felgyülemlett eső –és belvizet elvezetni. Harkakötöny
polgármestere valamint a Kiskunhalasi Járási Hivatal vezetője a kirendeltség-vezetővel együtt
levélben fordult a szegedi ATIVIZIG.-hez. Levélváltást követően 2015 januárjában a felek
közös szemle keretében bejárást tartottak, ahol megegyeztek a további teendőkben.
Befejeződött az utolsó járási mentőszervezet megalakítása is Nemzeti Minősítő oklevelüket
október hónapban ünnepélyes keretek között vehették át az Igazgatóságon. Decemberben több
önkéntes települési mentőszervezet megalakítására is sor került. E tárgykörben gondot a
csapatok védőruhával és eszközzel való ellátása okozta.
Drasztikusan növeltük a közösségi szolgálatban bevont fiatalok számát (2013: 9 fő, 2014:229
fő).

II. Tűzoltósági szakterület
Tűzoltóságok a Kirendeltség területén:
A felügyelt, együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes tűzoltó egyesületek:
-Kiskunhalas HTP területén: Kiskunmajsa, Csólyospálos, Mélykút, Dél-Magyarországi
Tűzoltó- és Technikai Mentő Egyesület
-Kiskőrös HTP területén: Akasztó, Császártöltés, Imrehegy, Kecel, Kiskőrös, Soltvadkert,
Tabdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
A Kirendeltség területén főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság nem található.
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A Kirendeltség illetékességi területén 2014. évben 794 esemény történt, ebből 373 tűzeset és
421 műszaki mentés volt. Ezen eseményekből 635 beavatkozást igényelt, 40 eset kiérkezés
előtt felszámolásra került, 3 eset szándékosan megtévesztő jelzés, 90 téves jelzés és 26 eset
utólagos jelzés volt.

A Kirendeltség területén 723 alkalommal I-es, 5 esetben II-es, riasztási fokozatban kerültek
felszámolásra a káresemények.
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Az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek megalakítása, mozgósítása és
felkészítése. A munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakításnak helyzete
A kirendeltség az önkéntes illetve köteles polgári védelmi szervezetek
magalakításához szükséges megalakítási okmányokkal rendelkezik. Kiskőrös járás
vonatkozásában indokolt felülvizsgálni a köteles polgári védelmek létszámát, tekintettel a
62/2011 BM rendeletben meghatározott létszámkövetelményektől való jelentős eltérés
(túlbiztosítás) miatt.
2014. április 24-én Kunfehértó, április 29-én Kisszállás, május 21-én Mélykút,
szeptember 26-án Csengőd, szeptember 29-én Tabdi település részére mozgósítási
gyakorlattal egybekötött alapképzést tartott a kirendeltség, a települési polgári védelmi
szervezetbe beosztott állomány részére. Csólyospálos, Móricgát, Kömpöc, Jászszentlászló
települések képzése és mozgósítási gyakorlata a terv szerint november 14-én került
végrehajtásra. A Kiskunhalasi Baromfifeldogozó Vállalat munkahelyi pv-i szervezete részére
március 21-én SKET gyakorlat került végrehajtásra.
2014. év decemberében 4 településen kerültek megalakításra a köteles polgári védelmi
szervezetek részeiként önkéntes komponensek
 Csengőd (15 fő),
 Mélykút (15 fő),
 Csólyospálos (15 fő),
 Zsana (21 fő).
Az egységek rendszerbeállító- és minősítő gyakorlatukat december hónapban
sikeresen végrehajtották.
Lakosságfelkészítés
A 2014. április 02-án a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny helyi
fordulóin, általános- és középiskolás kategóriában a HTP-ken 19 csapat 76 fővel vett. A
megyei ifjúsági versenyre továbbjutó 4 csapat felkészítése megtörtént. Április 16-án a megyei
versenyen középiskolai kategóriában Aranycsapat ÖTE Kiskunmajsa–MPVSZ csapata I.
helyezést ért el.
Különleges jogrend idején történő továbbműködésre való felkészülés helyzete
A kirendeltséghez tartozó járásokban a HVB-k működése folyamatos volt.
Munkájukban a kijelölt katasztrófavédelmi elnökhelyettesek KVMB-k aktívan rész vettek.
A kijelölt katasztrófavédelmi elnökhelyettesek:
a. Kiskunhalas Járás: Babud Jenő tű. alezredes (kirendeltség-vezető)
b. Jánoshalma Járás: Kiss Zoltán tű. alezredes (polgári védelmi felügyelő)
c. Kiskőrös Járás: Polgár Pál tű. alezredes (Kiskőrös HTP parancsnokhelyettes)
d. Kiskunmajsa Járás: Csillag Tamás tű. hadnagy (Kiskunhalas HTP
parancsnokhelyettes)
A kinevezett (megbízott) KVMB-k:
 Kiskunhalas Járás: Törteli Imtre tű tzls. (2014. február 01-től megbízással)
 Jánoshalma Járás: Maglódi István ka.
 Kiskőrös Járás: Szipőcs Péter tű hdgy.
 Kiskunmajsa Járás: Lakatos Tamás ka.
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Polgári Védelmi Hatósági feladatok:
Ellenőrzés megnevezése
Tervezett 2014 év (db)
Vízelvezetők
35
Védművek
0
Vízkárelhárítási tervek
35
Fák, fasorok
10
Melegedő helyek
95
Lakossági riasztó eszközök
9
Befogadóhely
14
Földtani veszélyforrás (partfal)
0
Egyéb
0
Közúti kockázati helyszín
87
Mindösszesen:
285

Végrehajtott 10. 31-ig (db)
65
1
34
31
97
72
22
3
10
87
422

Lakosságvédelmi szirénák ellenőrzése:
2014. év szeptemberében a települések motoros szirénái működésének kirendeltségi
szintű hatósági ellenőrzését végezte a szakterület állománya. A telepített 81 eszközből 28
üzemképes (34,56%), az LTRR rendszerbe tartozó összes eszköz (9 db) működőképes.
Ellenőrzés számok alakulása az elmúlt 3 évben:
422
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Szakhatósági tevékenység
Tűzvédelem
Az előző évekhez hasonlóan a tűzmegelőzési tevékenységünk jelentős hányadát a
szakhatósági munka alkotta. A
szakhatósági munkánk előre nem
tervezhető
tevékenység.
A
keletkezett
szakhatósági
ügydarabok száma 767 volt,
építésügyi, különböző működési,
telepengedélyezési (beleértve a
kereskedelmi
és
ipari
tevékenységek bejelentéseit is) és
egyéb engedélyezési eljárások
során. összességében elmondható,
hogy a szakhatósági ügyek száma 2014-es évben nem nőtt az azt megelőző év szakhatósági
ügyek számához képest.
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építési ügy
0-500
ebből építési ügyben érintett építmény darabszáma,
501-3000
amelyek szintenkénti összesített alapterülete [m2]
3000 felett
használatbavételi ügy
fennmaradási ügy
engedély hatályának meghosszabbítása
gyermekjóléti/-védelmi int.
működési ügy
szociális int.
üzlet
telephelyengedély engedélyezési ügy
zenés-táncos rendezvény tartás engedélyezési ügy
nyomvonal jellegű építmény engedélyezési ügy (pl.: út, vasút stb.)
sajátos építményfajtákkal kapcsolatos ügy
egyéb szakhatósági ügy

84
15
71
6
59
3
4
2
5
23
11
8
17
28
347

Tűzvizsgálat
2014 évben tűzvizsgálati eljárást összesen 17 esetben
folytatott le kirendeltségünk. A tűzvizsgálati eljárások
megindításának okai a következők voltak: 8 esetben
bűncselekmény
gyanúja;
5
esetben
tűzeset
következtében történt haláleset; 4 esetben a hatóság
vezetőjének szakmai szempontú döntése.
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás
A 2014. január 1. és december 31. közötti időszakban összesen 455 bejelentés érkezett a
Kirendeltség részére, jóval kevesebb, mint az ezt megelőző évben. Mind a 4 megyei
kéményseprő-ipari közszolgáltató folyamatosan, az ellenőrzéseiket követően küldte be a
felülvizsgálati jegyzőkönyveik másolati példányát egy kivétellel. Ezen tanúsítványokat a
közszolgáltatók - 1 kivétellel - általában kisebb, 20-25 darabonként továbbították a
Kirendeltségünk részére. A beérkezett tanúsítványokat megvizsgálva, azok tartalmának
megfelelően készítettük el a tiltó határozatainkat, melyet minden esetben 8 napon belül
kiadtunk. Összesen 216 db kémény használatot letiltó határozat keletkezett.
Propaganda tevékenység
A középiskolák közösségi szolgálatot ellátó
diákjai
részére
általános
tűzvédelem
témakörben több előadást tartottunk. A nyári
betakarítási
munkákkal
kapcsolatban
a
tűzvédelem használati szabályait tartalmazó
tájékoztatókat juttattunk el illetékességi
területünk összes polgármesteri hivatala részére,
valamint az illetékességi területünkön levő helyi
médiumok részére, kérve a tájékoztató anyag
minél szélesebb körben történő ismertetését,
megismerésének biztosítását. Továbbá a nyár

aratási konferencia
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közepén konferenciát is szerveztünk ugyanebben a témában a mezőgazdasági termelők,
szolgáltatók, falugazdászok számára. Meg kell jegyezni, hogy a konferencia időpontjának
megválasztása, mely alapvetően egy feladatszabásnak volt köszönhető, a konferencia
eredményessége (célközönség minél szélesebb körben való elérése) tekintetében nem volt
szerencsés.

BKMKVI honlap: Kiskunhalas HTP

5

Halas média: Kierendeltség
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BAON: Kiskőrös HTP
Halas média: HTP Kiskunhalas
BAON: Kiskunhalas HTP

12
138
23

Halas média: Kiskőrös HTP

9

Halasi Tükör: HTP Kiskunhalas

5

RTL Klub: Kiskunhalas Kirendeltség

1

Petőfi Népe : HTP Kiskőrös
TV 2: Kiskunhalas Kirendeltség
Petőfi Népe : HTP Kiskőrös

12
1
12

Halas TV: Kirendeltség

6

Halas TV: Kirendeltség

5

Petőfi Népe: HTP Kiskunhalas

1

TV2: HTP. Kiskunhalas

1

Kistérségi miújság: Kiskőrös HTP

1

Régió Napló: HTP Kiskőrös

1

Szíriusz rádió (Kiskunmajsa): Kiskunhalas HTP

1

Kőrös TV: Kiskőrös HTP

1

„halasinfo”: Kiskunhalas Kirendeltség

1

Kecelinfo: Kiskőrös HTP

1

BKMKVI honlap: Kiskőrös HTP

2
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KISKUNHALAS HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG
2014. évi
BESZÁMOLÓJA

Kiskunhalas HTP 2014. évben a vonatkozó törvények és jogszabályok alapján, azok
betartásával, alkalmazásával végezte munkáját mind a tűzoltási, mind a kárelhárítási feladatok
teljesítésekor.

I. Szervezet szakmai irányítása
Kiskunhalas HTP az egységes katasztrófavédelmi szervezet helyi szerveként, a Bács-Kiskun
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége
közvetlen irányítása alatt áll. A szervezeti állománytábla alapján a HTP közvetlen irányítása
alatt áll továbbá 3 fő Katasztrófavédelmi Megbízott (továbbiakban: KVMB.).
Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóságon 6 fő hivatali munkarendben dolgozó személy végzi a
napi feladatokat.
A tűzoltóság működési területe2013-ban a 2012. évhez képest változott. Kelebia kikerült a
tűzoltóság működési területei közül, így 17 település tartozott a HTP működésébe, de 2014ben a Kistelek Katasztrófavédelmi Őrs indulásával Kömpöc és Csólyospálos település átkerült
Szeged HTP működési területéhez, így Kiskunhalas HTP működési területe 15 településre
csökkent. Ezen települések azonban Kiskunmajsa Katasztrófavédelmi Őrs indulásával
visszakerülnek Kiskunhalas HTP-hez. Kiskunmajsa Katasztrófavédelmi Őrs indulásának
tervezett időpontja 2015. 11. 01.
Veszélyforrásokat a területen a belvízveszély, ipar (MOL, EON, BOV), a főútvonalakon
keresztül zajló veszélyes anyag szállítása (53, 55-ös út) és a nagykiterjedésű nagymértékben
tűzveszélyes erdőterületek jelentenek.

II. Tűzvédelmi feladatok
2014. évben a HTP készenléti szolgálatot ellátó állománya, tűzoltási és műszaki mentési
tevékenységét a hatályos jogszabályok, szabályzatok előírásait betartva végezte, eleget téve
ezzel a törvényben megfogalmazott kötelezettségének, a szakmai felügyelet és a polgári
lakosság elvárásainak.
A káresetek, bejelentésének fogadása, azok kiértékelése és koordinálása a megyei
műveltirányító szolgálaton történik. A műveletirányító központ a Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságon található (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 4. szám). Ide
érkezik minden telefonokon történő káreseti bejelentés. A szolgálatot teljesítő ügyeletes a
jelzés rögzítése és az adatfelvételt követően a működési terület szerinti tűzoltóságnak
továbbítja azt, riasztja a készenléti szolgálatot, valamint az együttműködési megállapodással
rendelkező önkéntes szervezeteket.
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A tűzoltóságon lévő híradó-ügyelet továbbra is működik a személyes jelzések fogadása és a
műveletirányító megyei központ támogatása érdekében.
Káresetekről Kiskunhalas HTP működési területén összességében 278 esetben érkezett
bejelentés 2014 évben. A bejelentések az alábbi megoszlásban történtek meg:
Tűzeset: 132 db
Műszaki mentés: 146 db

Az események a beavatkozások minősítése szerint az alábbiak szerint alakultak:
210 esetben beavatkozást igényelt az esemény,
18 esetben az eseményt kiérkezésünk előtt felszámolták,
35 esetben téves jelzés történt,
2 esetben szándékosan megtévesztő jelzést kaptunk,
valamint utólagos jelzéshez 10 esetben történt vonulás.
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Jánoshalma ÖTP vonulási adatai:

Önkéntes tűzoltó egyesületek vonulási adatai:
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III. Gépjárművek felszereltsége, műszaki állapota
Az állomány rendelkezik mindazon szakfelszereléssel, illetve egyéni védőeszközökkel
melyek szükségesek egy káresemény felszámolásához.
A tűzoltó gépjárművek állapota általánosságban megfelelő.
Kiskunhalas HTP-n a jelenlegi szerrend a következő:
2 db Mercedes típusú gépjárműfecskendő
1 db Renault típusú vízszállító jármű
1 db Iveco típusú 37 méteres magasbólmentő
1 db Mercedes típusú országúti gyorsbeavatkozó

IV. Oktatás, képzés
A továbbképzés, kiképzés jelentős részét a készenléti szolgálatot ellátó állomány éves
kiképzési terve, gyakorlatterve, valamint a tűzoltás vezetésére jogosultak, az ügyeletesek és a
gépjárművezetők továbbképzési terve alkották.
Elsődleges cél az éves kiképzési terv összeállításánál, hogy a képzés tematikája vegye
figyelembe a helyi körülményeket, veszélyforrásokat, sajátosságokat, mint például a területi
elhelyezkedés, földrajzi viszonyok, szélsőséges időjárási tényezők következményei, veszélyes
ipari üzemek, közlekedés terén bekövetkezett változásokat, fokozott figyelmet szenteljen a
legújabb beavatkozási módszerek, eszközök megismerésének, valamint kiemelt területként
foglalkozzon a központi, illetve területi szervek által kiadott intézkedésekkel.
A tűzesetek, műszaki mentések felszámolását végző állomány elméleti és gyakorlati
ismereteinek szinten tartása, bővítése mellett hangsúlyos terület volt a megfelelő fizikai
állóképesség megszerzése illetve megtartása.
A helyismereti foglalkozásokat és a szituációs begyakorló gyakorlatokat minden esetben
megtartottuk az ütemezés szerinti létesítményben, biztosítva ezzel a készenléti szolgálatot
ellátó állomány helyismereti készségének fejlesztését, elősegítve ezzel a biztonságosabb és
hatékonyabb munkavégzést.
2014-ben parancsnoki ellenőrző gyakorlatokat tartottunk Kiskunmajsán a laktanya területén
és Kiskunhalason a Csipkeház pincéjében. Mindkét helyszínen komoly káreset szimulációja
lett modellezve, melyből a beavatkozó állomány nagyon sok gyakorlati tapasztalatot szerzett.
A hivatásosok mellett bevonásra kerültek az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek tagjai is a
gyakorlatok végrehajtásába, mellyel közelebbi ismeretségbe kerültek a hivatásosok az
önkéntesekkel és az önkéntesek részére nagyon sok és fontos szakmai tapasztalatot jelentettek
ezen gyakorlatok.
A terület védelmének biztosítása érdekében a már előző évben elkészített műveleti tervek
folyamatosan pontosításra kerültek, valamint a már meglévő 20 db Tűzoltási és Műszaki
Mentési Terv is. A műveleti tervek tartalmazzák mindazon erőket, eszközöket, melyek
szükségesek lehetnek nagyobb káresemények felszámolásához, és amiket a helyi erők
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önmagukban nem képesek kezelni. A Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervek azokra a
létesítményekre készültek el, amelyek a lakosság védelme, vagy tűzoltási és műszaki mentési
szempontból veszélyt hordoznak. A tervek a beavatkozás biztonságos végrehajtásában
segítenek az irányító állománynak.

V. Szakmai Felügyeleti tevékenység
A hivatásos tűzoltóság szakmai irányítást lát el az önkormányzati tűzoltóságoknál és az
önkéntes tűzoltó egyesületeknél.
2013. évben aláírt együttműködési megállapodások a 2014. évben felülvizsgálatra kerültek.
Kiskunhalas HTP együttműködési megállapodással rendelkezik 4 Önkéntes Tűzoltó
Egyesülettel (Kiskunmajsa, Csólyospálos, Mélykút, Kiskunhalas). 2014-ben Mélykút ÖTEvel II-s kategóriájú együttműködési megállapodást tudtunk kötni, mert beszerzésre került
általuk egy gépjárműfecskendő, mely lehetővé tette a magasabb kategóriájú megállapodás
létrejöttét, melynek köszönhetően magasabb összegre tudtak pályázni.
Ezen szervezetek rendszeres szakmai ellenőrzését negyedéves és féléves ciklusokban
folyamatosan végzi a tűzoltóság.
Az ellenőrzések kiterjednek a képzések megtartására, a szerek és felszerelések
karbantartására, időszaki felülvizsgálatok elvégzésére, szolgálatellátásra. A tapasztalatok
alapján megállapítható, hogy az Egyesületek és Jánoshalma Önkormányzati Tűzoltóság a
vállalt kötelezettségüknek eleget tettek. A felügyelt szervezetek több esetben is jelentősen
segítették a hivatásosok munkáját különböző káreseteknél.
Az alapszintű szakmai végzettségek megszerzésében a hivatásos tűzoltóság segítséget nyújt a
közreműködésével.

VI. Járási mentőcsoport
A járások közreműködésével 2014-ben 3 sikeres minősítő gyakorlat végrehajtásával
minősítésre került a Tüzes Kunok és Kiskunmajsa illetve a Jánoshalmi Járási mentőcsoport.
Ezúton köszönöm a polgármestereknek, vállalkozóknak, valamint Kiskunmajsa, Csólyospálos
ÖTE, Mélykút ÖTE, a Dél-Magyarországi Tűzoltó és Technikai Mentő Egyesület és
természetesen az önkormányzat anyagi és erkölcsi támogatását, mellyel hozzájárultak ahhoz,
hogy létrejöhessenek a járási mentőcsoportok. Hasonló együttműködésre a jövőben is
számítunk, melynek egyik lehetséges formája a településeken a hivatásos erők mellett a
beavatkozásra képes települési mentőcsoportok megalakulása is.

VII. Sajtó tevékenység
A tűzoltóság által végzett tevékenységek a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság honlapján és a Halasmédián folyamatosan nyomon követhetőek. A
sajtótevékenységet az Igazgatóság szóvivője végzi, így a lakosság tájékoztatására közzé tett
tűzvédelmi felhívások is a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján
találhatók meg.
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VIII. Lakosságfelkészítés, Ifjúság felkészítés
A tűzoltóság az év során a lehetőségekhez mérten rendszeresen megjelent óvodai, iskolai
rendezvényeken, ahol megismerkedtek a gyerekek a tűzoltóság által használt felszerelésekkel,
technikával. A megtartott bemutatók alkalmával betekintést adtunk a káreset-felszámolási
tevékenységek során végzett munkába. Megjelentünk városi rendezvényeken, ahol a lakosok
szintén közelebb kerülhettek a tűzoltósághoz, megismerhették a beavatkozást végző
állománytagokat. Az év folyamán több iskola és óvoda számára laktanya látogatásokat
szerveztünk és tartottunk, összesen 30 alkalommal.
Katasztrófavédelmi Ifjúsági verseny:
A helyi verseny Kiskunhalas HTP-n került megtartásra. A helyi versenyen Kiskunmajsa
általános iskolai csapata szerezte meg az első helyet és a megyei versenyen kivívta az
országos versenyen való részvétel lehetőségét. Az országos versenyen első helyezést értek el.
Közösségi szolgálat: Kiskunhalas HTP-n 2013-ban 9 fő vett részt közösségi szolgálaton, akik
41 órát teljesítettek, melyről az igazolást megkapták. 2014-ben 186 fő teljesített nálunk
közösségi szolgálatot 1667 órában.

IX. Jelentősebb káresetek:
A 2014-es évben a csapadékos időjárásnak köszönhetően nem voltak nagykiterjedésű és
hosszan elhúzódó szabadtéri tüzek a működési területünkön, de több alkalommal vonultunk
jelentősebb eseményekhez. A 2014-es évben 3 db II-es kiemelt tűzeset fordult elő
Kiskunhalas HTP működési területén, míg a többi káreset I-es vagy I-es kiemelt riasztási
fokozatban került felszámolásra.
Néhány jelentősebb és emlékezetesebb káreset (a teljesség igénye nélkül):

- Lakóház tűz Jánoshalma, József A. u. 2014. 02. 17.
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A ház egyik szobájában keletkezett a tűz, mely nem terjedt tovább a szobából, de az egész
lakást elárasztotta a füst. A helyszínen egy idősebb hölgy elhunyt. Az eset érdekessége, hogy
a szoba, ahol a tűz keletkezett, szinte mennyezetig zsúfolva volt különféle ruhaneműkkel és
tárgyakkal. A beavatkozó egység a kb. 4x4 m-es szobát 8 óra hossza alatt tudta teljesen
kipakolni.

- Sósavömlés a kiskunhalasi vasútállomáson 2014. 06. 22.
Az esemény helyszínén egy kb. 60 m3-es teli vasúti tartálykocsiból folyt a sósav a
vasútállomás épületétől kb. 100 méterre. Az állomáson a vasúti forgalmat korlátozni kellett.
Személyi sérülés nem történt. A felszámolás mintegy 12 órát vett igénybe, mert a mentesítő
vagon sokára érkezett meg. A mentesítő vagon megérkezéséig egy elvágott IBC tartály
segítségével oldódott meg a kifolyó sósav felfogása.

- Rendkívüli esőzés, Kiskunhalas, 2014.09.14.
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2014 szeptember 14 –én az esti órákban nagymennyiségű eső hullott Kiskunhalason,
melynek következményeként több utcát és lakóházat elöntött a víz, mert a vízelvezető
csatornarendszer nem tudta elvezetni a hirtelen lehulló csapadékot. A városban volt olyan utca
(kövesút), melyet le kellett zárni, mert 50-60 cm víz állt rajta. Több helyen is megállt a víz az
utcákon, lakóházak udvarán és sajnos néhol a lakóházba is befolyt. A Vízművel és a
Városgazda ZRT-vel közösen másnap reggelre sikerült felszámolni a problémás helyeket.

- Kiskunhalas, 2014. november 21.
Kiskunhalason a Kötönyi úton egy Toyota Selica típusú személygépkocsi egy fának
ütközött és kigyulladt. A járműben két személy ült. A járművet vezető személy kisebb
sérülésekkel szállt ki a járműből, de a mellette ülő személy a baleset következtében kirepült a
járműből és a helyszínen életét vesztette.
Határozati javaslat:
Kunfehértó Község Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a Kiskunhalas HTP 2014. évi munkájáról
szóló beszámolót fogadja el.
Kiskunhalas, 2015. március 18.

