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I. A MARCALI KATASZTRóFAvnonr,vu KlRElyunrrsnc
rr,r,ErExn ssncr rnnürnrnNnr sa"rÁro s sÁcar n s rnrőr,

auóoó cnlox FELADAToK

A tűzesetek és műszaki mentések száménak alakulását befolyásoló tényezők elsősorban az
időjárási viszonyok,
Téli hónapokban az időjarás útviszonyokat befolyásoló batása jelentkezik a területünkön
áthaladó M7-es, 7-es, 68-as, 61-es, 76-os közutak vonatkozásában illetve a Nagykanizsa-
Budapest vasútvonal kíván kiemelt figyelmet abalatonszentgyörgyi csomóponttal.
A tavaszí hónapokban a kerti hulladék égetése (venyige) és az avartüzes, nádas tüzes időszak
jelentkezhet egy száraz időjárási helyzet esetén, illetve a nádas tüzet következtében kialakulhat
tőzegtűz is, ám effe a tárgyévben nem került sor.
Csapadékos tavasz esetén a hóolvadással együtt a belvizek megjelenésére kell számitani foleg a
Balaton parton egy esetleges magas vízá|lásnál viharos szél esetén.
Altalában május végén, júniusban, a ,,medárdi" időszakban a jelentős mennyiségú csapadék
okozhat problémát. 2015-ben viszont az augusztus hónapban hullott nagy mennyiségű csapadék
a Balaton parti területen.
Szeptember, október hónapban a betakarítással kapcsolatos események határozzák meg a
káresetek alakulását.
Október, november hónapban megjelennek a fútési szezon kezdetével kapcsolatos események, a
Mindenszentekkori gyerlyagyújtásból következő káresetek, illetve a közlekedésben a köd és a
csúszós útburkolat miatt bekövetkező balesetek.
Az őszi időszakban ismételten megnövekszik a kerti hulladék égetések és az erdei vágástéri
hulladék égetések száma.
A Marcali Katasztrőfavédelmi Kirendeltség illetékességi területén gondolni kell az
idegenforgalmi hatásokra is, részben a Balaton parton megsokszorozódott létszám tekintetében,
részben a területen áthaladó útvonalak M7,7-es,68-as, 61-es 76-os megnövekedett forgalmából
adódóan (kirándulók, nyaralni utazők, külfrldi vendégmunkások tranzitútvonala).
A nyárhoz kapcsolódnak a települések nyári rendezvényei, amelyek szélsőséges időjárási
helyzet esetén kívánnak odafigyelést segítve a polgármester és a szervezők tevékenységét a
résztvevők biztonsága érdekében.
A június, július, augusztus hónapokat jellemzi a hőség kialakulása, ami a kiemelt üdülőkörzet
révén különös odafigyelést igényel. A 2015-ös év e téren rekordot döntött.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek tekintetében kiemelt cél volt az önállő beavatkozási képesség
fejlesztése. Az elmúlt évben a Szőkedencsi Polgárőr- és Tűzoltó Egyesület teljesítette az önállő
beayatkozáshoz szükséges szigorú feltételeket a Marcali Katasztrőfavédelmi Kirendeltség
illetékességi területén.

A tájékoztatő időszakában a polgári védelmi szakterületen a települések öngondoskodó
képességének növelése volt kiemelt cél. Ütemterv alapján folytatta a kirendeltség a polgari
védelmi szervezetek és a települési közbiztonsági referensek felkészítését, ellenőrizte a
kockázati helyszíneket, adatbézisokat alakított ki egy esetleges védekezés során felhasználható
információkból, közreműködött a települési szintű önkéntes mentőszervezetek megalakításában,
valamint a ve szély- elhárítási tervek felülvizs gáIatáb an.

Iparbiztonsági szakterületen a veszélyes áruk k<izúti és vasút szállításának hatósági kontrollja
volt a kiemelt feladat 201S-ben. A közúti ellenőrzések során elsősorban azM7-es autőpályén, a
vasúti ellenőrzések tekintetében a Balatonszentgyörgy állomáson kísérle figyelemmel a
kirende lts é g a száIlítás szab áIy szerű sé gét.
Azt4 jogszabályok alapján a kirendeltség illetékességi tertiletén egy veszélyes izemtaláIhatő.
HulladékszáIIítás terén folyamatos a kapcsolattartás a településekkel és az illetékességi területen
szolgáltatástnyújtógazdálkodőszeruezetekkel.
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A létfontosságú rendszerek és létesítmények, a kritikus infrastruktúra védelem, valamint a
gáacsatlakoző vezetékek és felhasználói berendezések témakörében a felkészülés folyamata
zajloIt.

II. A rcIrŰzöTT CBLOK ELEREsE nnnnrBBEl{ vÉczErr
KATASZTRÓFAVEOELVU TEVEKENYSE G

Tűzoltósáei szakterület

A kirendeltség szakmai feladatait a Marcali Hivatásos Tűzoltő-parancsnokság, (továbbiakban:
Marcali HTP) Böhönye Önkormányzati Tílzoltóság (továbbiakban: Böhönye ÖTP;, valamint 9
tíizoltő egyesület (Balatonberény, Balatonkeresztúr-Balatonmáriaflirdő, Balatonszentgyörgy,
Böhönye, Kéthely, Szőkedencs, Nagyszakácsi, Vése, Vörs) szakmai felügyeletével és
szakirányításával látla el. A kirendeltség illetékességi területén a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltő-
parancsnokság, valamint a Nagykanizsai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság is rendelkezik
elsődleges működési területtel.

Tűzoltósági szakterület feladatai és azok végrehajtása

A tűzoltősági szakterület mentő tűzvédelemi feladatainak 2015. évi alakulásáról a
tűzoltőp ar anc sno ki b e s z ámo 1ó tartaLmaz ré szl ete s adatokat.

Tűzvizsgálati elJárás az illetékességi területen négy esetben indult. A tűzvizsgáIati eljarások 2
esetben bűncselekmény gyanúja 1 esetben szakmai indok, 1 esetben pedig súlyos-életveszélyes
sérülé s alapj an indultak.
A beszámoló időszakában 4 tíizvizsgálati eljárás lefolyatásra éslezárásra került, amelyek közül
három bizonyított keletkezési okot, egy ismeretlen keletkezési okot állapított meg.

A szakterület szakmai felügyeleti tevékenysége. ellenőrzések:

A kirendeltség 44 alkalommal ellenőrizte a Marcali HTP munkáját célellenőrzések, valamint
utóellenőrzések formájában. Az ellenőrzések során ellenőrző gyakorlatokat, helyismereti
gyakorlatokat és szituációs gyakorlatokat, munkára képes állapotot, képzést, napirendet, rezsim
e 1ő írás ok b etartás át v izs gálták az e 1 1 enő rök.
Április hónapban a Marcali HTP szolgálati csoportjai és a Böhönye ÖTP részére szakmai
vetélkedőt szewezett a kirendeltség, szeptember hónapban pedig tűzoltósport versenyt.

Katasztrófavédelmi együttműködési gyakorlatot szewezett a kirendeltség Balatonszentgyörgyön
és Szenyérben a társszervek (rendőrség, mentőszolgálat, polgárőrség, polgari védelmi
parancsnok ság, közbiztonsági referens, önkormány zat) bev onásával.

A tűzoltő egyesületek vonatkozás ában, a 2015-ös évben mind a kilenc tűzoltő egyesületnél
átfogő ellenőrzést hajtott végre a kirendeltség az együttmúködési megállapodás szerinti
hivatásos tűzoltő-parancsnokság közreműködésével, és a második félévben az utőellenőrzés is
megtörtént. A túzoltó egyesületeket érintő szakmai anyagokról a kirendeltség folyamatos
tájékoztatást adott az egyesületek részére.
A tűzoltó egyesületek részére 2015-ben kiirt pá|yázatok beadása során szakmai segítséget
nffitott a kirendeltség az illetékességi területén működő önkéntes tűzoltő egyesületek részére.
Cél az önálló beavatkozó képesség elérése az űgynevezett ,,fehér foltokon" működő tűzoltő
egyesületek részéről. 2015-ben a Szőkedencsi polgárőr és Tűzoltó Egyesület május hónapban
sikerrel teljesítette a minősítő gyakorlatot és így 2015. június 01-től megkezdte önállóan
beavatkozó tevékenységét.
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A kirendeltség felülvizsgáIta az illetékességi területén múködő önkéntes űzoltő egyesületek (9
Örr; és a hivatásos tűzoltóságok közötti együttmúködési megállapodásokat és a szükséges
mó do s ítás okat átv ezette.

A tavaszi és nyári vegetációs tüzek megelőzése érdekében - figyelemmel az űj Országos
Tűzvédelmi Szabályzatra - a kerti hulladékok szabadtéri égetése és az irányított égetés,
valamint a vágástéri hulladékégetés szabáIyalből egy tájékoztatő anyagot állított össze a
kirendeltség a Marcali HTP, a Böhönye ÖTP, az önkéntes tinoltő egyesületek és a
közbiztonsági referensek részére.
2015 évben 20 alkalommal folyatott le a kirendeltség supervisori ellenőrzést a társszervek
bevonásával az erdők tűzvédelme érdekében. A szabadterületi tüzek megelőzése tekintetében
pedig eredményesen együttműködött a kirendeltség a Marcali Rendőrkapitánysággal.
A mezőgazdasági munkák során bekövetkező tűzesetek megelőzése érdekében ,,aratási
tűzvédelmi konferenciát" szewezett a kirendeltség az elmúlt évben.

Tűzoltósági szakterület egyéb tevékenysége:

Május 31-én megszervezésre került a,,Nyitott szertár" gyermeknapi rendezvény, majd június 6-
án ,,Kétkeréken a város" elnevezésű rendezvényen vállalt szerepet a kirendeltség.
Balatonkeresztúron és Mesztegnyőn tűz- és katasztrófavédelmi héten ismerkedhettek meg a
gye rmekek a katasztr őfavé de l em tevékeny s é gév e l.
Az előző évek hagyományát folytatva 2015-ben a Somogyi Tűzolltó Hagyományőrző Egyesület
Marcali tagcsoportja a Somogy Megyeí Katasztrőfavédelmi Igazgatősággal közösen 2015,
augusztus 15-én megszervezte aIX. Marcali Tűzoltő Hagyományőrző Kocsifecskendő Versenyt
8 csapat részvételével Marcaliban, a városi frirdő területén.
A nyári tömegrendezvények megszervezését figyelemmel kísérte a kirendeltség, és részt vett a
Siófokon e témában megrendezett konferencia szervezésében is.

poleári védelmi szakterület

Veszélyelhárítási tervezés
A beszámoló időszakában megtörtént a veszélyelhárítási tervek pontosítása, bővítése a
kidolgozásuk óta eltelt időszak eseményei révén szerzetttapasztalatok alapján azon települések
vonatkozásában, amelyeket érintettek az események. A kiegészítésekkel kapcsolatban a
közbiáonsági referensek összehívásra kerültek és megtörtént a feladatok pontos meghatározása
számukra.
A kirendeltség veszélyhelyzet kezelő helyiségében a fent említett dokumentumok illetve egy
esetleges operatív tevékenység során szükséges dokumentumok települési bontásban elérhetőek.

Polgári védelmi adattár
Az adattár frissítése, illetve kiegészítése folyamatos. Az elkészített hatérozatokon lévő
elérhetőségek ellenőrzése megtörtént, szükség esetén módosításra kerültek az elérhetőségi
adatok. A téli felkészülés során szúrópróbaszerűen újra ellenőrzésre került az elérhetőségek
biztosítottsága.

Mentőcsoportok

Önkéntes települési mentőcsoportok
A 2015-ös évben a kitűztitt cél volt az l-es és II-es katasztrőfavédelmi osztályba sorolt
településeken a települési mentőcsoportok megalakítása, rendszerbe állítása és minősítése.
A 20l4-ben előre elkészített feladat- és ütemterv alapján történt a mentőcsoportok toboruása,
megalakítása és beosztő határozatainak elkészítése. 2015. augusztus 25-én Böhönyén, és 2015.
szeptember I2-én Marcaliban eredményesen lezajlott az önkéntes települési mentőcsoportok
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rendszerbeállító és minősítő gyakorlata. Így u Marcali Járásban 18 településen összesen 191
fővel álltak rendelkezésre a települési mentőcsoportok.

Önkéntes járási mentőcsoport
A járási Berzsenyi Mentőcsoport tagjai augusztusban részt vettek a villámárvíz nyomán
s zük s é g e s s é v áIt sziv atty uzás i munkálato kb an B al ato nkere sztúron.
A jarási mentőcsoport részére éves továbbképzést kezdeményezett a kirendeltség a szükséges
ismeretanyag összeállításat követően 2015. november 29-én. A továbbképzés érintette a
mentőcsoport honvédelmi felkészitését is. A járási mentőcsoport20l5. évilétszáma42 fő volt.

Közösségi szolgálat
A 20I4l20I5 tanévre a kirendeltség a Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági
Szakkazépiskola és Kollégiummal, a Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskolával
é s aMar c ali s zakképző iskol óv al kötött együttműködési megállapodást.
A kirendeltség ütemterv alapján minden hónapban Iegalább 5 napot jelöl ki az iskolások
száméra. A közösségi szolgáIat végrehajtására legtöbbször a marcali tűzoltőlaktanyában került
sor, de külső helyszínen is volt képzés az aktlális témakör figyelembevételével, például a küldő
intézmény tűzvédelmi előírásai témakör feldolgozása során. A hagyoményőrző verseny
szervezése és lebonyolítása során is bevonásra keniltek közösségi szolgálatosok a feladatok
végrehajtásába. A tanév vége előtt megkezdődtek nyári 40 őrás tűzoltő tanfolyam előkészületei
amelyen nagyrészt a Marcali gimné.zium diákjai teljesítették a közösségi szolgálatukat, mintegy
23 fő részvételével. 2015. évi nyári tanítási szünetben 1 alkalommal szervezett 40 órás
tanfolyamot a kirendeltség.
A 20l5l2016-os tanév kezdetén a kirendeltség értékelte a közösségi szolgálatteljesítést az
iskolaigazgatókkal és a tankerületi igazgatóval. Megtörtént az egyittműködési megállapodások
felülvizsgáIata, az oktatási intézmények megkeresése és az érintett diákok tájékoztatása a
katasztrófavédelem nyújtotta lehető ségekről.
A közösségi szolgálat jó lehetőség elkötelezni a középiskolás korosztályt a közbiztonság
mellett.

Polgári védelmi felkészítés
A kirendeltség 8 településen hajtott végre a beszámolő időszakaban polgári védelmi felkészítést,
alapképzést és az l-es és II-es katasztrőfavédelmi osztáIyba sorolt települések (19)
vonatkozásában vezetőképzést. A felkészítések az újonnan megalakított polgári védelmi
szervezetek megfelelő ismeretanyaggal történő felvértezését szolgálják, a települések
öngondoskodó képességének minél hatékonyabb megvalósítása érdekében.
A szakkiképzések a társszervek bevonásával történtek, így az ANTSZ, az OMSZ, aYizigy, a
Közút is részt vesz aképzések végrehajtásában.
A polgári védelmi felkészítések során minden esetben riasztási gyakorlatra is sor került. A
riasztási gyakorlatok megfelelő minősítést kaptak. A katasztrőfa-felszámolási együttműködési
gyakorlatok során is ellenőrzésre került a polgári védelmi szewezetbe beosztott személyek
felkészültsége.

A közoktatásban köznevelésben résztvevők felkészítése is folyamatos. A tűzoltőlaktanyában
folyamatos a nyitott szertér akció keretében az óvodások és alsó tagozatos iskolások látogatása.
Előre egyeztetett időpontban látogathatják a kirendeltséget és minden esetben egy kis bemutatót
is megtekinthetnek. A középiskolások a katasztrőfavédelmi ifiúsági verseny és a közösségi
szolgálat keretéb en ré sz e sülnek fe lké szíté sb en.
A köznevelési törvény által előírt közösségi szolgálatteljesítés hatékonysága érdekében a
Marcali Berzsenyi Gimnázium minden évben közösségi ,,workshop"-ot tart, amelyen a
kirendeltség és a Marcali HTP is részt vesz, illetve bemutatja a tanulóknak, hogy milyen
tevékenységi körökben lehet eltölteni a közösségí szolgáIatí kötelezettségüket.
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A lakosság felkészítése az előző évekhez hasonlóan történt, főleg tájékoztatő anyagok
közzétételével helyben szokásos módon, beleértve az avartűz megelőzésére vonatkozó
táj éko ztatő fe lhívást i s.
A polgármesterek, jegyzők felkészítésére május hónapban került sor.
Június hónapban megszervezésre került a lakossági nyílt nap akirendeltségen és a tűzoltóságon.
Aközbiztonsági referensek éves felkészítése is végrehajtásra került, amely vizsgával zarult.

Marcali Helyi Védelmi Bizottság
A Marcali HVB elnökével gördülékeny a munkakapcsolat. A 2015-ben kettő soros ülése volt a
Marcali HVB-nek, soron kívüli ülés nem volt. A gyakorlatokon az elnök asszony is részt vett. A
títkár távozott a járásí hivataltól utódlása még nem történt meg, így feladatait az elnök és a
honvédelmi elnökhelyettes végzi.
Tárgyévi események (hőségriadó , villámárvíz) során folyamatos volt a kapcsolattartás a Marcali
HVB elnökével, de konkrét beavatkozásra nem volt szükség a Marcali HVB részéről.

Kockázati helyszín ellenőrzések

B e lte r ületi víze Iv e zetők, fas o ro k
A 2015. évben a kirendeltség25 bel - és külterületi vízelvezető ellenőrzését hajtotta végre.
Többek krizott Yarászlő településen is ahol a Yarászlói-patak külterületi részeinek
gondozatlanságából, illetve a belterületi árkok tisáítatlanságaből adódóan hevesebb esőzéskor a
település egy-egy részét elöntötte a csapadékvíz.
A polgari védelmi felügyelő kezdeményezésére Yarászlő településen a NYUDUYIZIG a
Magyar Kőzűt, illetve a polgármester részvételével közös bejárásra került sor az érintett
szakaszokon. A bejáráskor megbeszélésre került, hogy kinek mi a feladata, illetve mit vállal
annak érdekében, hogy egy nagyobb esőzéskor a telepölést ne öntse el avíz. A NYUDUYIZIG
kézi és gépi erővel megtisztította a patak külterületi részét, a Közttt a főút menti arkokat és
átereszeket tisztította és hozta rendbe a települési önkormányzat pedig a mellékutcai iárkokat,
átereszeket és a patak beltertileti szakaszát üledék-mentesítette. Minden munkafolyamatot az
egyeztetést követő napokban megkezdtek, amelynek következtében, azőta a településen nem
volt káresemény.

S zab adtér i p arlag te r ülete k
A tavaszi szátraz időjárás során keletkező tizek megelőzése érdekében a településeken belüli
belterületi telkek esetében a települési jegyzők megkeresésre kerültek, hogy mérjék fel az
elhanyagolt területeket és a szükséges intézkedést tegyék meg a rendbetételre.
A külterületek és zártkertekvonatkozásábanaz önállóan, illetve a foldhivatallal közösenvégzett
ellenőrzések során feltárt parlag területek rendbetétele érdekében felhívást küldött a
kirendeltség a tulajdonosok, használók részére. A visszatáj ékoztatási határidők lqártával a
felhívásba foglaltak visszaellenőrzésére szúrópróbaszerűen kerül sor.

L akos s úgr ias ztó b e r e n de zés e k
A beszámoló időszakában felmérésre kerültek több településen is a lakosságriasztő
berendezések. Több településen tapasztalható volt, hogy a berendezések kulcsai nem voltak
fellelhetőek rögtön, ám aközbiztonsági referensek bevonásával a probléma megoldásra került.

Veszélyes fákfasorok
Fasorok ellenőrzésére 1 alkalommal került sor Somogyzsitfán a 6803 sz.it 11+700 - 11+900
km szelvény közőtt,jobb oldalon a fák annyira bedőltek azútfelé,hogy az veszélyeztette a
közúti forgalmat és a telefonvezetéket. Az érintett. fákat az út kezelóje (a Magyar Kőzut Zrt.)
eltávolította.
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20l4-ben felmérésre került a vasúti közlekedést (felsővezetéket) veszélyeztető fák állapota. A
tapasztalatok alapján felhívást küldött a kirendeltség részben a MÁV-nak részben a települési
önkormányzatoknak, akik feladata gallyazni, illetve kivágni a területükön található veszélyes
fakat. Az önkormányzatok a munkát 2015-ben végrehajtották, a MAV tájékoztatőja alapján az
érintett pályaszakasz felűjításával együtt fogják végrehajtani a faeltávolítást gallyazást
előrelátható an 20 T 6. év végéi g.

közúti átereszek
A Magyar KözútNonprofit Zrt,MarcaliŰzemmérnöksége vezetőjével egyeztetésre került sor a
6707 sz. út Kéthely és Balatonkeresáúr, illetve a Balatonkeresztúr településen belüli átereszek
tisztításérő| az auglsztusi vilirámérvizet követően. A kirendeltség megkeresésére a Közút
intézkedett az áter eszek tisztításár ől.

T é li fe lké s zülés s el kap cs o lato s elle n őrzés e k
December l-jénrészt vett a kirendeltség aKöztlt téli gépszemléjén.
Pontosításra kerültek a településeken kijelölt melegedő- és befogadóhelyek, illetve elhelyezési
lehető sé gek, val amint az izemeltetést bizto sító személyek elérhető sé ge.
Pontosításra került a településeken lebiztosított erőgépek üzemképessége és az üzemeltetést
biztosító személyek elérhetősége.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Marcali Üzemmérnökség vezetőjével egyeztetésre került sor a
kockázaíi helyszínek tekintetében a téli közlekedési viszonyokra történő felkészülés keretein
belül (hófogó hálók kihelyezése, érdesítő anyag kihelyezése, stb.).

Halastavak és levezető drkok ellenőrzése
A kirendeltség folyamatosan figyelemmel követte a Balatont érintő Ordacsehi, Balatonőszödi
átemelő szivattyútelepek működési készenlétét.
2015 márciusában Tapsony (Kiserdő puszta) halastavaknál tartott célellenőrzést a kirendeltség,
avízjogi engedélyben meghatározott értékektől való eltérést nem tapasztalt.

Vízüglli ellenőrzések
A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatőság ütemezése a|apjan a Marcali
Katasztrőfavédelmi Kirendeltsé g 2015 . évben vízigyi felügyeleti ellenőrzéseket hajtott végre, a
katasztrófavédelmi megbízott és a polgári védelmi felügyelő által.
Az ellenőrzések két ütemben, 5 témakörben (regionális vízhálőzat, ivőviztároló, termálkút,
árok-csatoma, csapadékviz elvezető) kertiltek végrehajtásra 10 helyszinen.

Káresetekkel kapcsolatos lakosságvédelmi feladatok
Marcali Dózsa György utcában bekövetkezett tűzeset miatt egy ember elhelyezésére került sor a
Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központon közreműködésével.

Iparbiztonsági szakterület

Veszélyes áru szállítás
A kirendeltség illetékességi területének elhelyezkedéséből adódóan a veszélyes áruszállításra
használt fobb közúti közlekedési utak azM7 autópálya a7-es,76-os,68-as számufőutak, Az
ellenőrzési helyszíneket ennek megfelelően alakította a kirendeltség, ahol a társhatóságokkal és
önállóan közúti és telephelyi ellenőrzéseket folytatottak le a szakemberek.
Az ellenőrzés aIá vont 174 járműből 69 tartozott az ADR hatálya alá. A 69 jáímű, ellenőrzése
során 7 jármű esetében 14 szabá|ytalanságot tártak fel az ellenőrök. A szabálytalan szállítást
végzőkkel szemben eljárást kezdeményezett az I. fokú hatósági jogköröket gyakorló szerv.
ADR telephely ellenőrzésre 8 alkalommal került sor. Az ellenőrzött telephelyek megfeleltek az
előírásoknak.
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A kirendeltség iparbiztonsági végzettséggel rendelkező szakemberei a Gyékényes
vasútállomáson vettek részt aveszélyesáruk vasúti szállításának ellenőrzésében.

Veszélyes üzem feladat
Veszélyes ijzem ellenőrzésére 18 alkalommal került sor 2015-ben.

a) ijzemazonosítási szemle 2 db
b) eseti iparbiztonsági ellenőrzés (supervisorD 3 db
c) komplex iparbiztonsági ellenőrzés (supervisori) 1 db
d) veszélyes ijzem ellenőrzés izemazonosítás céljából 6 db
e) küszöbérték alatti üzem időszakos ellenőrzése 3 db
f) egyéb hatósági szemle 2 db
g) SKET gyakorlat ellenőrzés (részleges gyakorlat) 1 db

2015. június 01-én hatályba lépett a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
veszélyének kezeléséről, valamint a 96l82lEK tmácsi irányelv módosításárő| és későbbi
hatályon kívül helyezéséről szőlő az európai parlament és a tanács 20I2lI8lEU irányelv,
(továbbiakban: SEVESO III irányelv) átültetése a magyar jogrendbe, ami változásokat hozott a
veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek besorolásában. A SEVESO III irányelwel
kapcsolatos változások tekintetében a veszélyes üzemek ügyintézőinek, a cégek veszélyes
áruszáIlítással foglalkoző mwtkatélrsainak továbbképzést szervezett a kirendeltség.
A változásokkal kapcsolatos izemazonosítási eljárások lefolyatása megtörtént. Két
küszObérték alatti üzem a Böhönyei ,,Szabadság" Mezőgazdasági Zrt. és a Marótvölgye
Mezőgazdasági Zrt. a jogszabá|yi változások miatt izemazonosítási eljárást kezdeményezett a
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatőságon, amely eredményeként a kezdeményező
üzemek katasztrőfavédelmi engedélyét visszavonta a hatáskörrel rendelkező terileti szerv. A
területen így 1 küszöbérték alatti ;jzem maradt a Sole-Mizo Zrt. Marcali üzeme. A kirendeltség
illetékességi területén alsó és felső küszöbértékű izemnem található.

Létfontosságú rendszerek védelme feladat
A létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatban folyamatos a felkészülés. A
szakterület figyelemmel kíséri a megjelenő ágazati szabá|yozást tartalmaző
kormányrendeleteket és a hatóságilszakÁatósági eljárás végrehajtásénak módját tartalmaző
belső szabályozőkat. Az agrárgazdaság, energetika, víz, egészségügy, pénzügy,
infokommunikácios technológiák, rendvédelmi, honvédelmi ágazatok vonatkozásában
létfontosságú rendszerelem kijelölési eljárással kapcsolatos szakhatósági megkeresés a
kirendeltsógre 2015 évben nem érkezett.
Káreseti szemle 2 alkalommal került lefolytatásra a kritikus infrastruktúra védelem
vonatkozás ában közművezeték átv ágás miatt.

Hulladékgazdálkodás
A kirendeltség illetékességi területéhez tartoző mind a 37 település rendelkezett érvényes
hul l adékgazdálko dás i kö zszolgáltatási szer ző dé s s e l 2 0 1 5 -b en.
A közszolgáltatási szerződések lejárati idejét figyelemmel kíséri a kirendeltség. A települések
közül Böhönye közszolgáltatási szerződése lejáft2015. december 31-én. A telepüiés tagja a
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Programnak, így a társulás tagjaként kötött közszolgáltatási
szerződést.

Gázcsatlak oző v ezetékekkel kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok
A eaz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonságí felülvizsgálatával
kapcsolatosan hatósági feladat csak abban az esetben keletkezik, ha a szolgáItatő a
jegyzőkönyvben valamilyen hibát áIlapít meg és az irryatlantulajdonos, vagy atársasház a hiba
kijavítását a rendelkezésre álló időn belül nem hajtja végre, vagy ajegyzőkönyvben foglaltak
felülvizsgálata cé|jáből eljárás megindításátkezdeményezi. A kirendeltségre ilyen bejelentés az
elmúlt évben nem érkezett, igy hatósági eljrárás nem indult.
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Inteerált katasztrófavéd elm i hatósá gi feladatok

Hatósági ellenőrzések, elj árások
Az integrált katasztrőfavédelmi hatósági feladatok céIla a jogkövető magatartás minél
hatékonyabb eléré se ezzel a közbiztonság minél magasabb szintú bizto sítása.
2015-ben a hatósági ügyek számában 32%o-os emelkedés volt tapasztalható. Emelkedett az
elsőfokú túzvédelmi ügyek, a hatósági felhívások, a tűzvédelmi bírságok és az ADR bírságok
száma is.
A nyilvántartott létesítmények tekintetében a tűzvédelmi osztáIyba sorolásától fiiggően
végrehajtásra kerültek a soros tűzvédelmi átfogő ellenőrzések.
Kiemelt figyelmet kapott a szabadterületi tüzek megelőzése, amit a számadatok is mutatnak.
A vizsgált időszakban a hatóság által letiltott 14 égéstermék-elvezetőből - a kéményseprő- ipari
közszolgáItatótól kapott tanúsítvány alapján- 6 ismételt engedélyezése történt meg.
TÍz esetben került sor tűzvédelmi bírság kiszabására. két esetben részletflzetési kedvezménrt
adott a hatóság.
Tárgyi időszakban 52 szaldtatősági megkeresés érkezett hatósághoz.

III. A 2016. Év rarASZTRÓnnvÉDELMI FELADATAI
1. A kirendeltség illetékességi területén meglévő tűzoltő egyesületek fejlődésének további

segítése, valamint az önáIIő beavatkozó képesség elérése az űgynevezett ,,fehér foltokon"
működő tízoltő e gye sületek r észér őI.

2. A települési mentőszervezetek megerősítése, technikai fejlesztése.

3. Az avartizes és kéménytüzes esetek csökkentése érdekében tovább folytatni az ez irányú
lakosságtájékoztatást. A kerti hulladékégetéssel kapcsolatos szabályok megismerletését és
betartásuk előmozdítását abatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatta| szinkronban.

4. A parlag területek vonatkozás(han az avartizek csökkentése érdekében a feltaró tevékenység
fokozása, területen v é gzett ellenőrzé sekkel.

5. A polgári védelmi területen a felkészítés, képzés időszaka folytatódik. Ennek keretében a
télepülési polgári védelmi szervezetek alap és szakkiképzése és a III. katasztrófavédelmi
osztályba sorolt településekenavezetőképzés a további fő feladat, azitemtewnek megfelelően.

6. Azáltalános- és középiskolás tanulók felkészítése továbbra is aktuális feladat.

7, A lakosság felkészítése terén eddig a közbiztonsági referenseken keresztül igyekezett a
kirendeltség aktív lakosságtáj ékoztatási munkát végezn| Az alapképzésben részesültek révén
viszont bővíteni kell azoknak a körét, akik a hallottakat tovább tudják adni
lakókörnyezetüknek. Ezért a képzéseket - ahogyan korábban is - minél inkább a helyi
viszonyokra kell hangolni és gyakorlati példákkal alátámasztani a hatékony megelőzés
érdekében.

8. A képzéseket követően a polgári védelmi gyakorlatok területén az elméleti ismeret elmélyítése,
a valós élethelyzetekre történő felkészülés a lényeges feladat.

A kockázati helyszínek ellenőrzése terén a 2015-ben megjelent új belső szabályoző alapján
több éves ütemterv készült. Az ellenőrzések végrehajtásaennek megfelelőenzajlik.

A közösségi szolgálat népszeníségének fokozása érdekében 40 órás tűzoltő alaptanfolyamokat
kell szervezni a középiskolások részére, így idővel be tudnak kapcsolódni településükön az
önkéntes tűzoltő egyesületek tevékenységébe, akár a megelőző katasztrófavédelmi munkába a
tudásuk révén.

9.

10.
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1 1. A téli időjárásra a felkészülés megtörtént, így a konkrét feladatok végrehajtása jön2016 év első
és utolsó negyedévében, ha az időjárásigényli.

12. Az iparbiztonság területén 20l6-ban a veszélyes anyag szállitás és veszélyes üzemek hatósági
kontrollján kívül a hulladékszállitásra, a gázcsat|akoző vezetékek és felhasználói berendezések
témakörére és a létfontosságú rendszerek szakhatósági feladataira irányul a figyelem.

13. Feladat a közbiztonsági referensi rendszer fejlesztése, illetve az í4 referensek képzése,
felzárkőztatása.

14, A polgári védelmi adattár fejlesztése és naprakész adatokkal történő feltöltése folyamatos
feladat, a települési közbiztonsági referensek közreműködésével.

15. Az integrált katasztrőfavédelmi hatósági tevékenység fejlesztése, a veszélyhelyzetek tudatos
megelőzése, a tűzoltőságok, önkéntes tűzoltő egyesületek és a közbiztonsági referensek
bevonásával.

A fentiekben megfogalmazott fő célkitűzések megvalósításán dolgozik a kirendeltség 2016-ban,
igazodva a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatőság 2016, évi Munkaprogramjában
megbatározottakhoz.

Marcali, 2016. március 20.
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