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Domaszék Község  

Képviselő Testületének!   

 

Domaszék  
 

 

 

 



Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Az 1994. évi XXXIV. Törvény 8. § (4) bekezdése alapján a Rendőrkapitányság Vezetője 

személyesen vagy képviselője útján évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi 

területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonsági 

helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 

feladatokról. 

 

Domaszék község közrendjének, közbiztonságának helyzetéről szóló jelen beszámoló a 2021. 

január 01. – től 2021. december 31.- ig terjedő időszakot fogja át, összehasonlítva a megelőző 

év azonos időszakával, illetve az elmúlt öt év eredményeivel.   

 

2021. évben a Szegedi Rendőrkapitányság állománytáblája alapján - az előző évekhez 

hasonlóan - 2 fő körzeti megbízott teljesített szolgálatot a településen, akik szervezetileg a 

Közrendvédelmi Osztály Belvárosi Rendőrőrs állományába tartoznak, konkrét feladataikat, 

eligazításukat, ellenőrzésüket és beszámoltatásukat közvetlenül az őrsparancsnok végzi. A 

körzeti megbízottak Kocsi Adrienn r.törzszászlós és Dávid János r.főtörzsőrmester.  

Domaszék Község Önkormányzata a 2020. évi közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló 

beszámolót elfogadta, egyúttal elismerését fejezte ki a Belvárosi Rendőrőrsnek a települést 

érintő munkájáért.  

 

1./ A Rendőrőrs térségbeli szerepe 

 

A Belvárosi Rendőrőrs 14 fős körzeti megbízotti állományával látja el Szeged város közel 

1/3-ának és Domaszék Község közbiztonsága és közrendje megőrzésének rendőri feladatait.  

 

A Rendőrőrs a tevékenységét az illetékességi területén komplex feladatrendszerben látja el: 

- büntető és államigazgatási ügyekben részfeladatokat, egyes eljárási cselekményeket lát el 

- az ismeretlen tettes ellen indult tulajdon elleni szabálysértések vonatkozásában rész eljárási 

cselekményeket végez 

- ellátja az illetékességébe tartozó, helyi körözési tevékenységet; 

- a körzeti megbízottak által biztosítja a rendszeres rendőri jelenlétet; 

- közrendvédelmi, közlekedésrendészeti és igazgatásrendészeti feladatokat lát el; 

- rendészeti ellenőrzéseket, feladatokat, részfeladatokat hajt végre; 

- együttműködik a társszervekkel, az állami és önkormányzati szervekkel, társadalmi és 

gazdálkodó szervezetekkel, az állampolgárokkal és azok közösségeivel.   

 

2./ A bűnügyi helyzet, a bűnüldöző munka 

 

Domaszék Községben elkövetett bűncselekmények nyomozását a Rendőrkapitányság 

Bűnügyi Osztálya végzi, amihez a körzeti megbízottak hely- és személyismeretét igénybe 

veszik.  

  

A Szegedi Rendőrkapitányság illetékességi területén ismerté vált bűncselekményekhez 

képest, Domaszék Község területén, az előző évek tapasztalataihoz hasonlóan megállapítható, 

hogy szerencsére nem a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét leginkább befolyásoló 

vagyon elleni bűncselekmények domináltak. 

 

 



Az ismertté vált bűncselekmények száma minimális emelkedést mutat, 2021. évben 33 

bűncselekményt regisztrált a statisztika, amelyből 7 esetben, a migráció okozta 

embercsempészés miatt indult eljárás. Az elmúlt 5 évet vizsgálva megállapítható, hogy a 

regisztrált bűncselekmények száma a tárgyévben volt a második legalacsonyabb. (1. sz. 

melléklet) 

 

Domaszék közigazgatási területén elkövetett bűncselekmények 

alakulása
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A lopás, illetve a közterületen elkövetett bűncselekmények visszaszorítása érdekében a 

Szegedi Rendőrkapitányság közterületi szolgálatot ellátó állományának szolgálatellátását 

megváltoztattuk, ennek keretében Kiskundorozsma és Domaszék egy csoportkörzetbe lett 

vonva, amely intézkedés garantálja azt, hogy a rendőrök a lehető legtöbb időt a körzetükben, 

egymást helyettesítve is, a közterületen tölthessenek.  

 

A közterületen elkövetett bűncselekményeket megvizsgálva megállapítható, hogy a számuk 

növekedését a migráció felgyorsulása okozta, mivel 2021. évben 7 embercsempész került 

elfogásra, míg 2020. évben ilyen bűncselekményt nem regisztráltunk Domaszék területén.  

 

Domaszék közigazgatási területén közterületen elkövetett 

bűncselekmények alakulása
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 Kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása: 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények (emberölés, testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, 

embercsempészés garázdaság, önbíráskodás, visszaélés kábítószerrel a terjesztői magatartások 

tekintetében, lopás, rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás, orgazdaság, jármű önkényes elvétele) 

száma a 2020. évi 10-ről 15-re nőtt, a korábban említett 7 embercsempész elfogása mellett. 

(1.sz.melléklet). 

  

Domaszék közigazgatási területén elkövetett 14 kiemelt 

bűncselekmények alakulása
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2021. évet vizsgálva megállapítható, hogy Domaszék község illetékességi területén a 14 

kiemelten kezelt bűncselekmények száma emelkedett a fent említett okok miatt, azonban az 

örvendetes, hogy a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét nagymértékben befolyásoló 

bűncselekmények közül a lopások száma jelentősen, 6-ról csökkent 1-re, továbbá a személy 

elleni, bűncselekmények elkövetése továbbra sem jellemző a településen. Testi sértést három, 

embercsempészést hét, garázdaságot, lopást, jármű önkényes elvételét egy-egy és rongálást 

két esetben regisztráltunk.  

 

A 2021. évben is kiemelkedő eredményeként tartjuk számon, hogy Domaszék községtől 

sikerült távol tartani az utazó bűnözőket, valamint megfelelő védelmet nyújtottunk a 

kiemelten védett sértetti csoportoknak: az időskorúaknak, a gyermekeknek, valamint a 

tanyákon és az egyedül élőknek.    

 

3./ A szabálysértési, közrendvédelmi tevékenység, közlekedés biztonsága, közúti 

közlekedési balesetek alakulása 

 

Az értékelés időszakában a rendőrök szabálysértés elkövetése miatt 30 fő ellen tettek 

feljelentést és 65 főnek szabtak ki helyszíni bírságot, jellemzően közlekedési szabálysértések 

miatt. Ezek a számadatok a fokozottabb közlekedésbiztonsági ellenőrzéseknek tudhatók be.   

   

 

 



Konkrétan a településhez köthető személyes szabadságot korlátozó intézkedést elfogást és 

előállítást 12, illetve 22 esetben foganatosítottunk. Biztonsági intézkedés keretében 7 főnek 

nyújtottunk segítséget vagy orvosi ellátásra vagy egészségügyi intézetbe történő szállításra. 

Az intézkedések során előtérbe helyeztük a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelését, 

a segítő jellegű, az állampolgárok érdekeit szolgáló rendőri tevékenységet és a differenciált, a 

szabálysértés súlyához igazodó arányos szankciók alkalmazását. A kisebb súlyú 

szabálysértések elkövetése miatt ezért lehetőség szerint a figyelemfelhívást alkalmazták. 

 

Tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt 2021. évben összesen 1 eljárást indítottunk.   

 

Az értékelés időszakában a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének növelése, valamint az 

illegális migrációval kapcsolatban elrendelt fokozott közterületi jelenlét érdekében Domaszék 

községben is végrehajtottuk a meghatározott feladatokat. 

 

A közúti közlekedési balesetek adatai alapján kijelenthető, hogy azok továbbra is majdnem 

minden esetben az 55-ös főúton történtek, belterületen nem jellemzőek. A beszámolás 

időszakában Domaszék Község közigazgatási területén nem regisztráltunk halálos kimenetelű 

közúti közlekedési balesetet. Súlyos sérüléssel járó baleset 6 esetben, könnyű sérüléssel járó 

baleset összesen 5 esetben történt. A korábban említett elfogott embercsempészek jelentős 

mértékben okoztak balesetet, melyben ők és az általuk szállított migránsok súlyos, illetve 

könnyű sérülést szenvedtek, azonban az örvendetes, hogy ittas személy 2021. évben nem 

okozott balesetet.   

 

A közúti közlekedési baleseti okok vizsgálata során megállapítható, hogy nagyrészben anyagi 

káros és koccanásos balesetek következtek be, melynek okai általában az elsőbbségre és 

előzésre vonatkozó szabályok megsértése, a figyelmetlen vezetés (úgynevezett utoléréses 

balesetek, kanyarodó gépjárművek előzése) volt.  

 

A közlekedésbiztonság javítása érdekében a Közlekedésrendészeti Osztály munkatársai 

sebességmérést is hajtottak végre Domaszék Község közigazgatási területén. Végrehajtottuk 

továbbá a Kapitányságvezető Úr által a közlekedésbiztonság javítása érdekében elrendelt 

feladatokat.   

 

4./ Együttműködés 

 

Domaszék községben szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak jó kapcsolatot tartanak fenn az 

önkormányzat munkatársaival, a Polgármester Úrral, a jegyzővel és a községben működő 

társadalmi és civil szerveződésekkel, oktatási és nevelési intézményekkel.  

Szolgálatuk során napi kapcsolatban vannak velük, tájékozódnak a közbiztonságot, közrendet 

érintő aktuális eseményekről.  

 

A körzeti megbízottak és a polgárőrség együttműködése jó, rendszeresen látnak el szolgálatot, 

illetve vesznek részt közösen feladatok végrehajtásában. A polgárőrség nagyon nagy 

segítséget nyújtott a községben tartott közterületi rendezvényeket, felvonulásokat, továbbá a 

kül- és belterületek ellenőrzésében.   

 

Kiemelt figyelmet fordítottunk az állampolgárokkal való kapcsolattartásra, a rendőri jelenlét 

fokozására, melynek érdekében a körzeti megbízottak a szolgálatukat úgy szervezik, hogy a 

rendőri jelenlét lefedettsége a lehető legnagyobb legyen.  

Az illegális migrációval kapcsolatban elrendelt fokozott közterületi jelenlét során minden 



napos rendőri jelenlétet biztosítunk, amely abban nyilvánul meg, hogy a helyileg illetékes 

körzeti megbízottakon által le nem fedett szolgálati napokon is sor kerül a település 

ellenőrzésére és 24 órás rendőri lefedettségre.  

 

 

5. /Az elkövetkezendő időszak prioritásai: 

  

      -  Lakosság szubjektív közbiztonságérzetének további növelése 

- a közrend, közbiztonság fenntartása, fokozottabb közterületi jelenlét biztosítása   

- Közlekedésbiztonság javítása  

- Polgárőrök segítése, bűnmegelőzésben gyors és hatékony segítség megadása 
 

 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

A beszámoló sem a statisztikai adatok részletezésével, sem a tevékenységi körök 

részletezésével nem törekedett a teljességre. Elsősorban képet szerettünk volna mutatni arról, 

hogy minden erőfeszítésünkkel azon fáradozunk, hogy az itt élő emberek szubjektív 

közbiztonságérzete jó legyen.  
 

Kérem a Képviselő Testületet, hogy a beszámolót vitassa meg, a további munkánk 

elvégzéséhez adjon esetleges javaslatokat, melyeket szívesen fogadunk, és egyben a Szegedi 

Rendőrkapitányság vezetésének nevében köszönöm az elmúlt esztendőben nyújtott 

nagymértékű támogatásukat!                       

 

Célunk továbbra is az, hogy a Szegedi Rendőrkapitányság a részére meghatározott feladatokat 

a Domaszék községben a minőség, a kreativitás, a teljesítmény, és nem utolsó sorban a 

törvényesség, mint alapérték alapján lássa el, a lakosság, felettes szerveink és az Önök 

megelégedésére. 

 

Szeged, időbélyegző szerint 

 

 

Tisztelettel:  

 

           Hős Zoltán r. alezredes  

    mb. őrsparancsnok 

 

Jóváhagyom: 

  

Dr. Harkai István r. ezredes 

       rendőrségi tanácsos  

        kapitányságvezető 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített 



1. sz. melléklet 

Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények és a közterületen elkövetett bűncselekmények 

számának alakulása a bűncselekmény elkövetésének helye /település/ szerinti bontásban 2016-

2020. évi ENyÜBS adatok alapján  

Domaszék 

       

  

2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 

változás 

mértéke       

2020-2021. 

(%)* 

összes bűncselekmény 43 38 45 32 33 +3,1 

közterületen elkövetett bűncselekmény 12 24 7 6 12 +100,0 

       

Rendőri eljárásban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása település 

/elkövetés helye/ szerinti bontásban 2016-2020. évi ENyÜBS adatok alapján 

Domaszék 

       

kiemelten kezelt bűncselekmények 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 

változás 

mértéke       

2020-2021. 

(%)  

emberölés 0 0 0 0 0 0,0 

- szándékos befejezett emberölés 0 0 0 0 0 0,0 

   - emberölés kísérlete 0 0 0 0 0 0,0 

Testi sértés 3 1 1 1 3 +200,0 

   - súlyos testi sértés 0 1 0 0 1 +100,0 

   - halált okozó testi sértés 0 0 0 0 0 0,0 

kiskorú veszélyeztetése 0 0 4 0 0 0,0 

embercsempészés 3 2 1 0 7 +700,0 

garázdaság 1 0 0 0 1 +100,0 

önbíráskodás 0 0 0 0 0 0,0 

visszaélés kábítószerrel (a terjesztői 

magatartások tekintetében) Btk. 282/A. §, 

282/B. § (2)-(3) bek., 282/C. § (2) bek. 

0 0 0 0 0 

0,0 

lopás 5 3 8 6 1 -83,3 

- személygépkocsi lopás 0 0 0 0 0 0,0 

- zárt gépjármű-feltörés 0 1 0 0 0 0,0 

   - lakásbetörés 2 0 2 0 0 0,0 

rablás 0 0 0 0 0 0,0 

kifosztás 0 0 0 0 0 0,0 

zsarolás 0 0 0 1 0 -100,0 

rongálás 2 0 3 1 2 +100,0 

orgazdaság 0 0 0 0 0 0,0 

jármű önkényes elvétele 0 0 3 1 1 0,0 

14 kiemelten kezelt bcs összesen 14 6 20 10 15 +50,0 
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Intézkedési mutatók 

Megyei rendőr-főkapitányság 2017 2018 2019 2020 2021
Változás 2020-

2021

Dinamika 

2020-2021

Elfogások száma 6 13 11 14 12 -2 -14%

Előállítások száma 2 15 17 17 22 5 29%

Biztonsági intézkedések száma 3 25 14 32 7 -25 -78%

Elrendelt elővezetések száma 9 0 10 17 13 -4 -23%

Szabálysértési feljelentések száma 10 20 21 24 30 6 25%

Büntető feljelentések száma 6 15 7 7 14 7 100%

Helyszíni bírsággal sújtott személyek száma (fő) 10 16 45 61 65 4 7%

Pozitív eredményű alkoholszonda alkalmazások száma(eset) 7 15 5 10 4 -6 -60%

Megyei rendőr-főkapitányság 2017 2018 2019 2020 2021
Változás 2020-

2021

Dinamika 

2020-2021

Gytv. rendezvénybiztosítás (eset) 0 0 0 0 0

Gytv. rendezvény biztosításában résztvevő erő (fő) 0 0 0 0 0

Gytv. rendezvény biztosítása során tett intézkedések száma 0 0 0 0 0

Sportrendezvény biztosítás (eset) 0 0 0 0 0

Sportrendezvény biztosításában résztvevő erő (fő) 0 0 0 0 0

Sportrendezvény biztosítása során tett intézkedések száma 0 0 0 0 0

Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma 4 7 8 8 1 -7 -87,50%

Közúti közlekedési baleseti adatok 

Megyei rendőr-főkapitányság 2017 2018 2019 2020 2021
Változás 2020-

2021

Dinamika 

2020-2021

Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma 2 17 8 3 11 8 266,00%

-          Halálos közúti közlekedési balesetek 0 0 0 0 0 0 0%

-          Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek 1 3 1 1 6 5 500%

-          Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek 1 14 7 2 5 3 150%

Személysérüléses közúti közlekedési baleset során meghalt, illetve 

megsérült személyek száma (fő)
2 17 12 6 41 35 586%

-          Meghalt személyek száma (fő) 0 0 0 0 0 0 0%

-          Súlyosan sérült személyek száma (fő) 1 3 1 2 7 5 250%

-          Könnyen sérült személyek száma (fő) 1 14 11 4 34 30 750%

Ittasan okozott közúti közlekedési balesetek száma 0 0 0 1 0 -1 -100%

Rendezvénybiztosítás, fokozott ellenőrzések, szolgálatellátás 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 - 2 - 

 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 

törvény 30. § (5) bekezdésének előírása alapján: „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.” 

Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve az alábbi beszámolót terjesztem a Tisztelt 

Képviselő Testület elé: 

Kiemelt célok megvalósulása 

 

2021 évben Kirendeltségünk elsődleges feladata a járványügyi előírások szigorú betartatása 

mellett, az állomány védelme, a működőképesség fenntartása, kiemelten a mentő-tűzvédelem 

biztosítása volt. A veszélyhelyzet és az azt követő egészségügyi válsághelyzet elrendelését 

követően a szakmai és hatósági tevékenységünk során prioritást élvezett a megelőzés, a 

gazdaság működőképességének, majd újraindításának a támogatása. A jogszabályok és a 

szakmai előírások teljesülése érdekében folyamatosan konzultáltunk az ügyfelekkel, melynek 

eredményeként jogszerű, megalapozott és rövid időn belül meghozott döntésekkel, 

állásfoglalásokkal segítettük a beruházások megvalósítását, a gazdaság szereplőinek 

tevékenységét. 

 

A Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: Kirendeltség) és az 

alárendeltségében működő Szegedi- és, Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságok 

(továbbiakban: Tűzoltóság), valamint a Ruzsai- és, Kisteleki Katasztrófavédelmi Őrsök 

(továbbiakban: Őrs) működésének személyi és tárgyi feltételei biztosítottak voltak. 

 

Kiemelten kezeltük a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

(továbbiakban: Csongrád-Csanád MKI) Igazgatójának meghatározott szervezeti 

teljesítménycélok végrehajtását, melyek az alábbiak voltak: 

 

1. A lakosság biztonságának növelése érdekében tovább kell erősíteni az otthon jellegű 

létesítményekben, panelépületekben élők tűzvédelmi tudatosságát, a társasházak, 

lakóközösségek irányában a figyelemfelhívó tevékenységet kiemelten a közös használatú 

terekben történő tárolás szabályaira, az otthoni tűzveszélyes tevékenység végzésének 

feltételeire.  

2. Növelni kell a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek számát. Tovább kell erősíteni az 

önkéntes tűzoltó egyesületek szerepvállalását a mentő tűzvédelmi feladatok ellátásában, 

valamint a veszélyhelyzeti szintet el nem érő helyzetekben az önkéntes mentőszervezetek 

hatékony bevonását.  

3. Folytatni kell a veszélyes üzemek üzemeltetőinek a biztonságos működéssel kapcsolatos 

tudatosságának növelését a Seveso III. irányelv célkitűzéseivel összhangban.  

4. Kiemelten kell kezelni a COVID-19 járványhoz kapcsolódó állományvédelmi, megelőző 

intézkedések fenntartását és maradéktalan betartását kiemelt figyelemmel a hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv működőképességének, alapfeladatai végrehajtásának a 

biztosítására.  

A fenti célok elérése érdekében a tervezett feladatainkat a vezetői munkaterveinkben 

meghatározott módon végrehajtottuk. 
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A 2020-ban rendszerbe állított RDO 4336 KOMONDOR S3 kategóriájú dupla fülkés, többcélú 

gépjárműhöz 2021. évben kaptunk 2 darab hátizsákba szerelt akkumulátoros tápegységet és 1 

darab akkumulátoros feszítő-vágó berendezést, mely nagyban megkönnyíti a műszaki mentési 

tevékenységünket. Kaptunk továbbá egy WESTA 900 Hydrostat típusú hómarószerelvényt, 

mely használatára az S3 gépjármű kezelésére jogosult személyek típusvizsgát tettek. A 

berendezés alkalmas rendkívüli hóhelyzetben történő munkavégzésre is. 

 

 

A Szeged, Napos út 4. szám alatti „Szegedi Hivatásos Tűzoltóság 5. és 6. sz. épület” energia-

megtakarítási KEHOP-5.2.2. kódszámú pályázatának keretében az épületeink felújítása, 

korszerűsítése történt meg 2021. évben. Ennek keretében homlokzati hőszigetelés, nyílászárók 

cseréje, napelemes rendszer telepítése valamint fűtési rendszer korszerűsítése valósult meg. A 

régi, többségében csak kézzel nyitható szertárkapukat új, modern elektromosan nyitható 

kapukra cserélték. A híradó ügyeletre telepített Gépesített Vezérlő Rendszeren (GVR) keresztül  

a szertárkapuk vezérelhetőek. A felújítás során az állomány fegyelmezetten tűrte az építkezés 

során felmerülő kellemetlenségeket. A kivitelezésért felelős személlyel az egyeztetések 

naponta történtek, ennek eredményeként a szerek vonulása egy pillanatra sem volt 

akadályoztatva. 
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Vezetés, irányítás helyzete 
 

Kirendeltség-vezetői beosztásomat 2019. december 1. óta megbízással, majd 2020. december 

1-től kinevezéssel töltöm be. A Kirendeltség szervezeti egységeinek vezetői többéves szakmai 

és vezetői tapasztalattal rendelkeznek, hivatásuk iránt elkötelezettek. A szakterületi vezetők az 

integrált feladat-végrehajtás módszertanát megértették elsajátították és kiválóan alkalmazzák. 

A Kirendeltség teljes állománya egységes és fegyelmezett. Az előforduló függelemsértések, 

hibák hiányosságok kiküszöbölésében együttműködőek.  

 

Korábbi beosztásomban is kiemelten fontosnak értékeltem a megfelelő információ áramlást, 

mely a Kirendeltségen saját fejlesztésű informatikai rendszerrel biztosított. A beosztás 

betöltését követően a teljes személyi állománnyal elbeszélgettem, a szükséges feladatokat, 

elvárásaimat meghatároztam. A Tűzoltóságok 2020. évi tevékenységéről szóló, a Testületi 

Ülésen történő beszámolókon személyesen részt vettem. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület által 

megtartott közgyűléseken szintén személyesen képviseltem Kirendeltségünket.  

 

A Kirendeltség működési színvonalának megőrzése érdekében folyamatosak voltak a 

munkatervekben szereplő beszámoltatások. A szervezeti egységek vezetői többéves 

tapasztalattal rendelkeznek, önképzés keretében folyamatosan bővítik ismereteiket. 

 

A Csongrád-Csanád MKI 2020-ban kiadott Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a 

Kirendeltségi ügyrendet átdolgoztuk. A munkaköri leírások minden állománytag esetében 

elkészültek, aktualizálásuk megtörtént. 

 

Tűzoltósági szakterület: 
 

A Kirendeltség működési körzetén a tűzoltóságok a beavatkozásaikat 97 %-ban I. riasztási 

fokozatban hajtották végre, amelyből 437 eset, 22% volt kiemelt. 22 esetben II-es riasztási 

fokozatban végeztek kárfelszámolást. Két esetben végrehajtott IV-es riasztási fokozatban az 

erők eszközök vonulása megtörtént, azonban mindkét eset téves jelzés volt. A diagramon jól 

látszik, hogy a műszaki mentési számok már évek óta magasabbak, mint a tűzeseti számok. A 

tűzesetek közül pedig magas a szabadterületi tűzesetek száma. A szabadterületi tüzek és a 

szélsőséges időjárási viszonyok okozta károk felszámolása jellemző. Ezért az állomány 

képzésénél is kiemelt szempontként kezeltük az ehhez kapcsolódó témakörök feldolgozását. 

Mind a két területen végzett felszámolásokra egyaránt jellemző a hosszantartó munkavégzés, 

így az állomány pszichikai, fizikai felkészítése is elengedhetetlen, ahogy az ehhez szükséges 

logisztika is.  
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A Szegedi Tűzoltóság 2021. évi esetszámait az alábbi diagramok szemléltetik: 

 

 

 
1. diagram: Szegedi HTP esetszámai 
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2. diagram: Szegedi HTP beavatkozás módja 

 

 

 
3. diagram: tűzesetek megoszlása Szegedi http 
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4. diagram: műszaki mentések megoszlása Szegedi HTP 
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A tűzoltóságok az oktatás során az előző évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordítottak:  

 a gyakorlat orientáltságra,  

 a szervezettel kapcsolatos jogi és szakmai változások a naprakész ismertetésére,  

 szakmai tapasztalatok feldolgozására,  

 a központilag kiadott szempontokon kívül a helyi sajátosságoknak megfelelően 

feldolgozandó témakörök oktatására, 

 az állomány fizikai állapotának fenntartására, fejlesztésére.  

 

 

Ezen felül: 

 a beavatkozás közúti és kötöttpályás járművek tűzeseteinél és baleseteinél című 

témakörök elméleti és gyakorlati oktatása során a közösségi közlekedési eszközökre 

készített beavatkozást segítő adatlapok használatának gyakorlását; 

 a teherkötözés, csörlőzés és daruzás szabályai című témakör oktatását az elméleti 

foglalkozást követően, Szeged darun, az oktatás helyszínén történő gyakorlati 

bemutatását; 

 Tram-tarin műszaki mentési, emelési, járműismereti gyakorlatát; 

az állomány végrehajtotta. 

 

 

A Tűzoltási Műszaki Mentési Tervek (továbbiakban: TMMT) szakszerűen kidolgozottak, jól 

alkalmazhatók. Az esetleges változásokat követjük, a szükséges módosításokat megtesszük. A 

Szegedi Tűzoltóság 63 TMMT-vel rendelkezik.  

 

 

A Szegedi Tűzoltóság 14, a Makói Tűzoltóság 2 önkéntes tűzoltó egyesülettel rendelkezik 

együttműködési megállapodással. Ezen felül Mórahalom ÖTE, mint beavatkozó ÖTE 

tevékenykedik. Kirendeltségünk kapcsolattartása a létesítményi tűzoltóságokkal és az önkéntes 

tűzoltó egyesületekkel folyamatos.  

Az elmúlt időszakot meghatározza a szélsőséges időjárás okozta káresemények. A Szegedet 

sújtó 2019. szeptemberi viharkárok felszámolásában naponta 12-15 hivatásos egység és 8-10 

önkéntes tűzoltó egyesület végzett munkát. 2021. év végén december 26-tól 31-ig terjedő 

időszakban 205 esethez, ezen belül is 27-én 95 esethez, 28-án pedig 58 esethez kellett vonulni 

a Szegedi Tűzoltóság egységeinek az ónos eső miatti károk felszámolására jellemzően Szeged 

Megyei Jogú Város területén. A beavatkozások során az önkéntes egységeket hatékonyan 

tudtuk bevonni. 

Ezek az egyesületek minden tekintetben megfeleltek a vonatkozó szabályzóban meghatározott 

feltételeknek. Ásotthalom, Balástya, KKM Balástya, Csengele, Földeák, Kistelek, Mórahalom, 

Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Sándorfalva, és a Szegedi Vízimentők egyesülete I., Baks, 

Maroslele, Szeged és Üllés egyesülete II. együttműködési kategóriával rendelkezik. 
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Hatósági tevékenység 
 

Az ügyintézők a számukra előírt állami- és szakmai képesítéssel rendelkeznek. Állományunk 

nagyon fiatal, de elkötelezett, mely a hatósági versenyekből is évről évre kitűnik. 

Hajdúszoboszlón 2021. szeptember 8-9-én rendezték meg az Országos Tűzmegelőzési 

Vetélkedőt, ahol csapatunk a 10. helyen végzett. Egyéniben a 13. és a 31. helyezést sikerült 

elhoznunk. 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan az ügyiratok jelentős része időigényes elbírálást igényelt, 

esetenként több ügyintéző együttműködésével. 

 

2021. évben a hatósági állomány 721 db tűzvédelmi hatósági-, 8 db piacfelügyeleti ellenőrzést 

végzett. Az adott időszakban végrehajtott szemlék darabszáma 190 volt. A 2021 évre 

meghatározott 497 darab tűzvédelmi hatósági ellenőrzést végrehajtottuk. Végrehajtottuk 

továbbá az országos hatósági ellenőrzési, valamint a megyei hatósági ellenőrzési tervben 

meghatározott feladatokat. Tűzvédelmi ellenőrzéseket követően 79 esetben indult hatósági 

eljárás. 

 

2021. évben 11 alkalommal hajtottunk végre ellenőrzést zenés-, táncos rendezvények 

helyszínén üzemidőben illetve üzemidőn kívül. 3 helyszínen összesen 13 hiányosság került 

feltárásra, melyet 2 esetben (9 hiányosságot) a rendezvény megkezdéséig megszüntettek.  

  

A Szegedi Tűzoltóság illetékességi területén 20 kockázati helyszínen tartottunk ellenőrzést 

(Szeged járás: 16 db, Mórahalom járás: 1 db, Kistelek járás: 3 db). A Makói Tűzoltóság 

illetékességi területén 1 kockázati helyszín tűzvédelmi ellenőrzését hajtottuk végre. Az 

ellenőrzések során tűzvédelmi szabálytalanságot nem tapasztaltunk, ellenőrzést nehezítő 

körülmény nem volt.  

 

Az országosan szervezett kuponnapok alkalmával (Glamour napok 2021. április 8-11. között) 

a megnövekedett kereskedelmi forgalommal összefüggésben tűzvédelmi ellenőrzéseket 

hajtottunk végre. 5 áruház (4 esetben szegedi, 1 esetben makói drogéria) területén végrehajtott 

célellenőrzésen vizsgáltuk a kiürítési feltételek biztosítását, a menekülési útvonalak állapotát 

(pl. kiürítésre számításba vett ajtók lezárása, menekülési útvonalon tárolás, biztonsági világítás, 

menekülési jelek, korábbi előírások szerinti irányfény világítás állapota, ellenőrzése, 

felülvizsgálata, karbantartása). Az ellenőrzések során tűzvédelmi szabálytalanságot, 

hiányosságot nem tártunk fel. 

 

Végrehajtottuk a nyári betakarítási munkákkal összefüggően keletkezett tüzek megelőzésére 

irányuló tűzvédelmi hatósági ellenőrzéseket. A nyári betakarítási munkákkal összefüggésben a 

kirendeltség illetékességi területén használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki 

ellenőrzés időpontjáról 18 esetben érkezett bejelentés. A tárgyi időszakban a kirendeltség 

ügyintézői 9 alkalommal vettek részt a műszaki ellenőrzéseken, az ott tapasztaltakat minden 

esetben a helyszínen jegyzőkönyvben rögzítették. A gépszemlék során hiányosságot, 

szabálytalanságot nem tapasztaltak. 5 alkalommal folytattunk le helyszíni ellenőrzést a 

betakarítási munkálatok során. Az ellenőrzések során hiányosságot, szabálytalanságot nem 

tapasztaltak az ellenőrök. Bírság kiszabása nem történt. 
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A Kirendeltség illetékességi területén 31 darab kollégium üzemel, amelyből 2020. szeptember 

hónapban 1 darab, 2021. május hónapban szintén 1 darab kollégium átfogó tűzvédelmi 

ellenőrzését folytattuk le. 1 darab kollégium esetében 2021. szeptember hónapban tartott 

ellenőrzés során jutott a tudomásunkra, hogy az épület az idei tanévtől már nem kollégiumként 

üzemel tovább. Fentiek alapján 2021. szeptember és október hónapokban összesen 28 

kollégiumi létesítmény területén tartottunk tűzvédelmi ellenőrzést: 26 esetben átfogó 

tűzvédelmi ellenőrzést, 2 esetben célellenőrzést. A célellenőrzésekre azon 2 kollégium esetében 

került sor, amelyek jelenleg ún. „karantén kollégium”-ként üzemelnek, ezért egészségügyi 

okokból az épület személyes bejárásától eltekintettünk, és az épületre vonatkozó iratok 

átvizsgálása, valamint a kollégiumvezetők nyilatkozata alapján folytattunk le célellenőrzést. A 

tűzvédelmi hatósági ellenőrzések során 15 kollégiumi intézményben tártunk fel 

hiányosságokat, összesen 40 darabot.  

 

Előforduló hiányosságok: 

 

 hő- és füstelvezető berendezés időszakos felülvizsgálatának hiánya; 

 fali tűzcsapszekrény nyithatósága nem volt biztosított illetve el volt torlaszolva; 

 kiépített biztonsági irányfény, valamint menekülési útirányjelző rendszerek 

üzemeltetése nem volt megfelelő; 

 kollégium közösségi terein és lakószobáiban nem kerültek kihelyezésre az épület 

elhagyását segítő alaprajzok; 

 Tűzvédelmi Szabályzatok nem tartalmazták az 50 fő feletti befogadóképességű 

helyiségek kiürítés számítását; 

 az elektromos berendezések és villámvédelmi berendezések időszakos 

felülvizsgálatáról készült irat nem került bemutatásra; 

 az elektromos berendezések és villámvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálata 

során tapasztalt hibák kijavítására, igazolására vonatkozó iratot bemutatni nem tudtak. 

 

Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére vonatkozóan 8 esetben hatósági 

felhívás, kötelezés került kiadásra, 2 esetben az ügyfelek saját hatáskörben teljesítették a 

hiányosságok megszüntetését és igazolták azt a tűzvédelmi hatóság felé, 1 esetben 

utóellenőrzéssel vizsgáltuk a szabálytalanság megszüntetését. 

 

Tűzvédelmi bírság a kollégiumi létesítmények részére nem került kiszabásra.  

 

2021. december 01. és 2021. december 22. közötti időszakban összesen 26 alkalommal 

hajtottunk végre célellenőrzéseket a megnövekedett lakossági forgalom biztonsága érdekében 

karácsonyi vásárok és bevásárlóközpontok, üzletek, áruházak területén. Ebből első körben  

19 helyszínen folytattunk le célellenőrzést, második körben szúrópróbaszerűen 7 helyszínen 

folytattunk le ismételt ellenőrzést. A célellenőrzések során vizsgáltuk a tűzoltó készülékek 

meglétét, megfelelőségét, az üzletek villamos berendezései tűzvédelmi felülvizsgálatának 

megtörténtét, a villamos berendezések használatára vonatkozó előírások betartását, a használati 

szabályok teljesülését, nyíltlángú eszközök biztonságos használatát. Továbbá vizsgáltuk a 

bevásárlóközpontokban, áruházakban a kiürítési feltételek biztosítását, a menekülési útvonalak 

állapotát.  

 

Az ismételt ellenőrzések során ellenőriztük a kiürítésre számításba vett nyílászárók megfelelő 

működését, kiemelt figyelmet fordítva az esetlegesen korlátozott szélességben nyíló 

tolóajtókra. Tűzvédelmi bírságra okot adó tűzvédelmi szabálytalanságot a célellenőrzések során 

nem tapasztaltunk.  
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A célellenőrzéseken, 5 helyszínen 10 darab hiányosság került feltárásra. A célellenőrzéseken 

feltárt szabálytalanságokat, hiányosságokat 4 esetben 8 napon belül megszüntették, és a 

megszüntetés tényét igazolták a Kirendeltség felé. 2 esetben kötelezést adtunk ki a 

szabálytalanságok megszüntetése érdekében, valamint 1 esetben iratbemutatással történő 

utóellenőrzés keretében vizsgáltuk a hiányosság pótlását. 

 

A SEVER és Társa Kis- és Nagykereskedelmi Kft. ügyvezetője részéről bejelentést érkezett a 

Kirendeltségre, mely szerint a 6724 Szeged, Vásárhelyi Pál út 3-5. szám alatti címen üzemelő 

SEVER Center áruház területén, a beépített tűzjelző berendezést kiiktatták. A Kirendeltség 

ügyintézői 2021. július 06-án helyszíni tűzvédelmi célellenőrzést folytattak le, mely során 

megállapították, hogy az épület földszintjének észak-keleti felében bontási tevékenységet 

végeztek. A bontási tevékenység során a beépített tűzjelző berendezés központját, illetve annak 

részegységeit is elbontották. Az áruház hő- és füstelvezetésének vezérlő egységei szintén 

elbontásra kerültek, így az épület teljes területén sem beépített tűzjelző berendezés, sem hő- és 

füstelvezető berendezés nem üzemelt. A SEVER és Társa Kis- és Nagykereskedelmi Kft. 

ügyfél terhére, a beépített tűzjelző berendezés üzemen kívül helyezése miatt 400 000,- Ft, a hő- 

és füstelvezető berendezés üzemen kívül helyezése miatt 100 000,- Ft, így összesen 500 000,- 

Forint tűzvédelmi bírságot szabtunk ki. 

 

 

Panaszokat és a közérdekű bejelentéseket a beérkezéstől számított harminc napon belül 

elbíráltuk. A vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésekről vagy annak mellőzéséről – az 

indokok megjelölésével – a panaszost, illetőleg bejelentőt írásban vagy elektronikus úton 

haladéktalanul értesítésre kerültek, a belső szabályozóknak megfelelően az Igazgatóság 

Hivatalán keresztül. Kirendeltségünk illetékességi területén jellemzően hulladékok tárolásával, 

gyűjtésével, égéstermék elvezetőkkel és szabadtéri tárolásokkal kapcsolatban érkeznek a 

bejelentések. Jellemző továbbá a lépcsőházi tárolásokkal és a közös helységekben történő 

különböző anyagok, gépek tárolásával kapcsolatos megkeresés. 
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A tervezőkkel, beruházókkal az egyeztetéseket, konzultációkat folyamatosan végeztük. Az 

ügyfelek mind a szegedi mind a makói ügyfélszolgálaton – előzetesen egyeztetett időpontban 

– a hét bármely napján konzultálhatnak. 2021. első félévben az egyeztetéseket (amennyiben 

lehetőség volt rá) online vagy elektronikus kapcsolattartással végeztük. Szükség szerint 

illetőleg a második félévben a személyes találkozás lehetőségét biztosítottuk.  

 

 

Iparbiztonsági szakterület: 
 

Kirendeltségünk az iparbiztonsági szakterületen a Katasztrófavédelmi törvény hatálya alá 

tartozó veszélyes üzemek ellenőrzésében és a veszélyes áru szállítás ellenőrzésében jogosult 

eljárni. 

 

Területünkön található veszélyes üzemek: 

 

Felső küszöbértéket meghaladó üzemek: 

 HEXUM Földgáz Zrt. (6750 Algyő, Külterület 01884/18. és 19. hrsz.) 

 PRÍMAENERGIA Ipari és Kereskedelmi Zrt. (6750 Algyő, Téglás utca 01778/2. 

hrsz.) 

 MULTIGRADE Környezetvédelmi Kft. (6728 Szeged, Dorozsmai út 35.) 

 MOL Nyrt. Algyői Telephely (6750 Algyő, 01748/1. és 157/1. hrsz.)  

 

Alsó küszöbértéket meghaladó üzemek: 

 FLORIN Vegyipari és Kereskedelmi Zrt. (6725 Szeged, Kenyérgyári út 17.) 

 MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt. (6728 Szeged, Zsámbokréti sor 1/A.) 

 

Küszöb érték alatti üzemek: 

 Europe Match GmbH Magyarországi Fióktelepe (6724 Szeged, Bakay N. utca 7-9.) 

 Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt. Központi telep (6725 Szeged, Szabadkai út 

18.) 

 Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt. Maros utcai gyáregysége (6721 Szeged, 

Maros utca 21.) 

 Szegedi Vízmű Zrt. Algyői Vízmű telep (6750 Algyő, 01278/6. hrsz.) 

 UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Tanya 491.) 

 ContiTech Rubber Industrial Kft. (6728 Szeged, Budapesti út 10.) 

 MOL Nyrt. Ásotthalom – Észak gyűjtőállomás (6794 Üllés, 019/65 hrsz.) 

 FerroPharma Vegyipari Kft. (6766 Dóc, Erdősor 13.) 

 SOLE MIZO Zrt. Szegedi Tejüzeme (6728 Szeged, Budapesti út 34.) 

 Givaudan Hungary Kft. (6900 Makó, Királyhegyesi út 3.) 

 Tanker Hungary Kft. (6728 Szeged, Vágány utca 3.)  

 MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati (Győr) (6724 Szeged, Pulcz utca 44.) 

 

Az üzemek veszélyeztető hatásai Szeged Megyei Jogú Város és Algyő Nagyközség 

illetékességi területeit érintik. Mindkét településre készült külső védelmi terv, a hozzájuk 

kapcsolódó gyakorlatokat a kirendeltség polgári védelmi felügyelője szervezi. 
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2021. évben folytatódott az előző évben megkezdett karbantartottsági ellenőrzés sorozat. Ezek 

a küszöbérték alatti vállalkozásoknál tartottuk meg.  

A veszélyes üzemekkel kapcsolatban feladata a kirendeltségnek a Belső Védelmi Tervek 

Gyakorlatainak ellenőrzése. A vizsgált időszakban a MOL Nyrt 3 db, a Hexum Zrt., a 

Multigrade Kft., a Prímaenergia Zrt., Florin Zrt. és a Medikémia Zrt. egy-egy sikeres 

gyakorlatot tartott meg. Tapasztalatként elmondható, hogy az elmúlt 10 év elegendő idő volt 

arra, hogy az üzemek megfelelő rutint szerezzenek a gyakorlataik megtartásához. A belső 

védelmi tervet a legveszélyesebb eseményekhez kell készíteni, ezért üzemenként 2-3 szcenárió 

felszámolását gyakorolják. Az évek során összegyűjtött jó tapasztalatokat kirendeltségünk a 

későbbiekben a többi üzemmel is megosztotta. A vezetők érzik, hogy ezek a plusz feladatok a 

saját biztonságuk növelését segítik elő, elvárják munkavállalóiktól, hogy komolyan vegyék a 

védekezésben rájuk kiszabott feladatok teljesítését. 

Az elmúlt közel egy évtized ellenőrzéseinek köszönhetően kirendeltségünk feltárta azokat az 

üzemeket, melyek területén jelentős mennyiségű veszélyes anyag tárolását, felhasználását 

végzik. A jelenleg nyilvántartott üzemeink azonosítása még 2012-2013. évben megtörtént. Az 

új üzemek felderítéséhez az ügyintézők továbbra is figyelemmel kísérik a hatósági osztályhoz 

beérkező kérelmeket. Figyelik az új beruházásokat és a már meglévők bővítési eljárásait. 

Minden évben jól használható a NÉBIH által kiadott adatbázis, amiből kiválaszthatók a 

növényvédő és termésnövelő szereket forgalmazó új vállalkozások, valamint nyomon 

követhetők a már meglévő vállalkozások.  

 

Illetékességi területünkön kizárólag közúti és vasúti veszélyes áru szállítás ellenőrzésére van 

lehetőség. Kirendeltségünk területén sem a Tisza folyón, sem a repülőtéren nincs veszélyes áru 

szállítás. 

A vasúti veszélyes áru szállítás telephelyi ellenőrzésére mindösszesen 3 helyszín alkalmas. 

Ezek a MOL Nyrt. Vasúti-Közúti Töltő és Gáztermék Tisztító, a MOL Nyrt. Vasútüzem (MÁV 

REC) és a TANKER Hungary Kft. Mindhárom telephelyet kirendeltségünk évente ellenőrzi.  

 

A RID vasúti ellenőrzéseit kirendeltségünk leggyakrabban Algyő Vasútüzem területén tartja. 

Ez az az üzem, amelyről a MOL Algyői Telephely kiszolgálását végzik. Kirendeltségünk 15 

alkalommal 146 db vasúti tartálykocsit ellenőrzött. Ez a szervezeti teljesítmény érékelés során 

meghatározott mennyiségnek a 102%-a. 

 

Közúti veszélyes áru szállítás ellenőrzéseit túlnyomó részt a határátkelőhelyekre tervezzük. 

Illetékességi területen belül 5 db átkelő található, ebből 3 db Román és 2 db Szerb határon. 

Ellenőrzés szempontjából az M43-as autópálya nem vehető figyelembe, mert az átkelőt nem 

használhatják a veszélyes árut szállító járművek. Tiszasziget sem alkalmas ellenőrzésre, mert 

azon az átkelőn kizárólag személyforgalom haladhat. Így a jelölt járművek az M5 Röszke és a 

43-as főút Nagylak határátkelőhelyeket használhatják. A Kiszombori átkelőn engedélyezett a 

teherforgalom 7,5 t-ig, azonban veszélyes áru szállítása nem.  

A helyszínekből adódóan túlnyomó részt külföldi szállítók az ellenőrzés alanyai. A helyszínen 

kiszabott bírságok befizetésében a POS terminálokon lebonyolított bankkártyás fizetés a 

gyakorlat. A gépjármű vezetők általában 1-2 órán belül hozzájutnak a szükséges mennyiségű 

pénzhez, és helyben be tudják fizetni a kiszabott bírságokat. Jelentősen lecsökkentve ezzel a 

várakozási időt és a késedelemből adódó feszültségeket. 

 

2021. évben 30 alkalommal 87 darab járművet ellenőrzött az állomány. Ez az éves előírt 

mennyiségnek a 145%-a.  

 



  

 - 17 - 

 

2 db ADR és 1 db RID bírságot szabtunk ki. Az ADR szabálytalanságok miatt összesen 450.000 

Ft., a RID szabálytalanság miatt pedig 500.000 Ft. bírság megfizetésére adtunk ki kötelezést. 

Az ADR bírságokat a gépjármű vezetők figyelmetlensége miatt szabtuk ki, egyik esetben a 

tűzoltó készülék felülvizsgálati ideje járt le, a másik esetben a kötelezően készenlétben tartandó 

felszerelések egy része nem volt meg. A RID bírságot a vonatkísérő okmányok hiányosságai 

miatt szabtuk ki. A hatósági eljárások lezárultak, a kiszabott bírságokat megfizették. Az 

eljárások ellen fellebbezést egyik esetben sem nyújtottak be. 

 

 

 
 

 

Polgári Védelmi szakterület: 
 

 

A Szegedi KvK illetékességi területén lévő 44 településből 2 db I. katasztrófavédelmi 

osztályba, 15 db II. katasztrófavédelmi osztályba, 27 település pedig III. katasztrófavédelmi 

osztályba került. A besorolásnál kiemelt figyelemmel kezeltük a települések árvízi és belvízi 

kockázatainak ATIVIZIG által történt besorolását. Az éves felülvizsgálatot 2021. év 

szeptember hónapban végeztük az önkormányzatok bevonásával. A polgármesterek és a 

katasztrófavédelmi szervek az összesített besorolásokat befolyásoló változtatásra történő 

javaslatot nem tettek. A járványveszéllyel kapcsolatos 2020. évben meghatározott 

besorolásokat nem volt indokolt változtatni. 

 

Az érvényben lévő szabályzók szerint felülvizsgáltuk a Kirendeltség illetékességi területén lévő 

települések, a járások valamint a Kirendeltség Veszély-elhárítási Terveit és azok mellékleteit 

képező részterveket. A felülvizsgálat során pontosítottuk a kockázat-kezelési válaszokra és a 

prioritási sorrendre vonatkozó részeket 2021 március 31-ig. Algyő-, és Szeged Megyei Jogú 

Város esetében új külső védelmi terveket készítettünk.  
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Szeged Megyei Jogú Város részleges külső védelmi terv gyakorlatát 2021. november 17-én 

hajtottuk végre. A részleges gyakorlat során a Medikémia Zrt. üzemében feltételezett 

dominóhatás került vizsgálatra törzsvezetési gyakorlat keretein belül. 

 

A téli rendkívüli időjárásra való felkészülést a korábbi évek tapasztalatai alapján már október 

hónapban megkezdtük és a feladat meghatározásoknak és a szabályzóknak megfelelően jártunk 

el. A települések képviselőivel heti szintű kapcsolatot tartottunk és egyeztettünk a szükséges 

intézkedésekkel kapcsolatosan.  

 

A pandémiás helyzetre való tekintettel az év során folyamatos kapcsolattartás mellett a Magyar 

Vöröskereszt segítségével és eszközeivel a kirendeltség illetékességi területén lévő 

egészségügyi intézmények kérésére 7 helyszínen modul sátort telepítettünk, melyek fekete 

öltözőként, mintavételezési helyként és várakozó helyként funkcionálnak a klinikák, kórházak 

területén. 

 

A rendkívüli időjárási tényezők közül a viharos szelek és a decemberi ónos esőzések hatására 

történt veszélyes fákkal kapcsolatos beavatkozások voltak a jellemzőek. A kirendeltség 

illetékességi területén lévő önkéntes mentőszervezetek 2021. évben 114 esetben kerültek 

alkalmazásra. A különböző mentőszervezetek képességei jól kiegészítik egymást így gyakran 

egymással együttműködve még hatékonyabban képesek a feladatok végrehajtására. 

 

Kistelek, Balástya, Szatymaz és Szeged településeken több alkalommal, jó hatékonysággal 

alkalmaztuk a Szeged ÖTE által működtetett vontatható emelőkosarat. A beavatkozások és a 

kapcsolódó gyakorlatok során a megfelelő hatékonyságot, technikai korlátokat megismerve a 

műszaki mentést vezetők is gyakrabban kérik a helyszínre a vontatható emelőkosarat.  
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A rendkívüli időjárással kapcsolatos tapasztalatokról és a lehetőségekről több alkalommal is 

tájékoztattuk a közbiztonsági referenseket, polgármestereket, az együttműködő és 

társszerveket.  

 

Ellenőrzések eloszlása 2021. évben: 

 Egyéb ellenőrzés (gépszemle, kockázati helyszín) 30 alkalommal 

 Fák, fasorok      2 alkalommal 

 Árvízvédelmi védművek    25 alkalommal 

 Belterületi belvízelvezetők    104 alkalommal 

 

Az ellenőrzések tapasztalataival kapcsolatban ismét megállapítható, hogy minden település 

végzi a meglévő belterületi csatornák tisztítását, kaszálását illetve, pályázati vagy saját 

forrásból létesítenek, újítanak fel csatorna szakaszokat. A belterületi belvízelvezető csatornák 

folyamatos karbantartás mellett alkalmasak a csapadékvíz elvezetésére, de a rövid idő alatt 

lehullott extrém mennyiségű csapadék lokálisan okozhatnak károkat. Az elmúlt időszakban 

leginkább Röszke és a Torontáli öblözet területén fordultak elő vízeltávolítással járó káresetek. 

 

Az előzetes ütemterv alapján a Helyi Védelmi Bizottságok a tavaszi és az őszi soros üléseket is 

a Megyei Védelmi Bizottság titkárával egyeztetve elektronikus úton történő szavazással online 

szervezték meg. Az ülések alkalmával napirendi pontokként megtárgyalásra kerültek az 

aktuális katasztrófavédelmi feladatok. A polgári védelmi felügyelő koordinálásával a 

katasztrófavédelmi elnökhelyettesek, katasztrófavédelmi megbízottak megfelelően 

tájékoztatják a HVB elnökeit és a HVB titkárokat a szükséges és esetleges feladatokról. A Járási 

Hivatalok vezetőivel a rendszeres, legalább havi szinten történik egyeztetés és szükség szerinti 

tájékoztatás, felkészítés. 
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Jelenleg 21 oktatási intézménnyel került sor (általános) együttműködési megállapodás 

megkötésére, miszerint a Kirendeltség és Tűzoltóságok szervezésében teljesítik a tanulók a 

katasztrófavédelmi közösségi szolgálatot. A 2021. évben a kialakult helyzet miatt csak 

korlátozottan és főleg a nyári időszakban tudtunk közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatokat 

végezni. 2021. évben 76 tanuló vett részt a kirendeltség által biztosított katasztrófavédelmi 

közösségi szolgálatra biztosított eseményeken. 

 

 

Összegzés, Értékelés 
 

A Kirendeltség az elöljárói és társadalmi elvárásoknak megfelelően betöltötte a közbiztonság 

erősítése, a lakosság életének és anyagi javainak védelme érdekében alaprendeltetéséből fakadó 

feladatát. Meghatározó szerepet tölt be a közbiztonságában, a katasztrófák hatósági 

megelőzésében, az illetékességi területen bekövetkező veszélyhelyzetek kezelésében, mentés, 

védekezés szervezésében és irányításában, a káros következmények felszámolásában, a 

helyreállítás-újjáépítés feladatainak végrehajtásában. Nagy hangsúlyt fektetettünk az egységes 

jogalkalmazás erősítésére, a beruházások megvalósításának hatósági és szakhatósági eljárások 

lefolytatásával történő támogatására, az e-ügyintézéssel, valamint a bürokráciacsökkentéssel és 

az adminisztratív terhek enyhítésével kapcsolatos célkitűzések hatósági folyamatok során 

történő végrehajtására.  

 

Az állomány elkötelezettségét tükrözi a káresetek, a rendkívüli események kezelése érdekében 

végzett munkája, a megelőzés és a lakosság felkészítés területén kifejtett tevékenysége, a 

jogszabályokban rögzített ügyekben folytatott hatósági feladatellátás.  

 

A Kirendeltség teljesítette a 2021. évre vállalt célkitűzéseit. Hatékonyan támogatta az 

illetékességi területen működő önkormányzatok védelmi igazgatási feladatait, és megfelelően 

biztosította a működési terület lakosságának élet-, és vagyonbiztonságát. Ezen feladatok 

végrehajtásában nélkülözhetetlen volt az illetékességi területünkön lévő önkormányzatok, 

közintézmények, társszervek, gazdálkodó szervezetek és önkéntes közreműködők segítsége. 
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Pályázati felhívás 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet 

a Domaszék, Dankó Pista tér 15/D/2. szám alatti ifjúsági garzonlakás (fecskeház) 

bérbeadására 

 
Pályázati feltételek: 

1.) A pályázaton részt vehetnek: 

- lakás bérlője csak magyar állampolgár és olyan személy lehet, aki élete folyamán legalább 5 

év állandó, bejelentett lakással rendelkezett Domaszéken; vagy bár nem rendelkezik 

domaszéki lakóhellyel, de Domaszék Nagyközség közigazgatási területén székhellyel 

rendelkező munkáltatónál legalább 1 éve munkaviszonyban áll (az önkormányzat 

tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, lakbérek mértékéről szóló 7/2020. (VI. 

17.) önk. rendelet [a továbbiakban: Rendelet] 3. § (11) bekezdés), továbbá 

- bérleti jogviszony csak azzal létesíthető, aki 35. életévét nem töltötte be a pályázat 

benyújtásáig, házastársával vagy élettársával együtt költözik, kereső tevékenységet folytat 

vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, s vállalja a havi rendszeres 

előtakarékosságot, melynek mértéke legalább 10.000 Ft/hó (Rendelet 6. §). 

2.) Nem köthető lakásbérleti szerződés azzal, aki Domaszéken önálló beköltözhető 

lakásingatlannal, önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal és azon haszonélvezeti joggal 

rendelkezik, önkormányzati bérlakásban bérlő, bérlőtárs vagy jogcím nélküli használó (Rendelet 

3. § (12) bekezdés). 

3.) A minősítés és az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók: 

- akik a Rendeletben előírt legkisebb lakbér (19.480,- Ft/hó) mértékénél nagyobb lakbér 

fizetését vállalják, 

- akinek vele együttélő, kiskorú gyermeke van, 

- aki a többi pályázóhoz viszonyítva Domaszék közösségi életében nagyobb szerepet vállal, 

- aki vállalja az 5 évnél rövidebb bérleti szerződés megkötését (Rendelet 3.§ (6) bekezdés) 

4.) A pályázatban a bérleti díjat konkrét összegben kell megjelölni. Bérleti szerződés azzal 

köthető, aki a pályázatában összességében a legkedvezőbb ajánlatot teszi. Bérleti jogviszony 

határozott időre, legfeljebb 5 évre köthető (Rendelet 3. § (8) bekezdés b) pont). 

5.) Amennyiben a pályázó − közérdekű lakás esetén kérelmező − bármely jogcímen történő 

pályázat során valótlan adatot közöl, vagy az ügy érdemére kiható információt hallgat el, úgy a 

pályázati eljárás során ki kell zárni, kérelmét el kell utasítani (Rendelet 3. § (13) bekezdés). 

6.) A lakás 40 m2-es, egy szobás, összkomfortos. A lakás megtekinthető: egyeztetett időpontban 

a helyszínen. Beköltözhető: 2022. június 1. napján. 

7.) A pályázatokat Domaszék Nagyközség Polgármesteréhez címzetten, dr. Németh László 

Szervezési és Jogi Csoport vezetőnél kell benyújtani személyesen (6781 Domaszék, Köztársaság 

tér 1.) vagy elektronikusan (nemeth.laszlo@domaszek.hu), 2022. május 13-án 12:00 óráig. 

8.) A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. május 24. Az eredményről az érintettek 

határozat formájában értesülnek. 

9.) A bérlő köteles a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a Domaszéki Polgármesteri 

Hivatal pénztárába a vállalt lakbér havi összegének négyszeresét kaucióként letétbe helyezni.  

10.) Költségalapú bérlakás, valamint fecskeház bérleti jogát nem kaphatja meg az a pályázó, 

akinek a helyi önkormányzatnál köztartozása van. 

 

Domaszék, 2022 március 22. 

 

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete képviseletében: 

Sziráki Krisztián polgármester 
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