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I. Kiemelt célok megvalósulása


A  Paksi  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  (a  továbbiakban:  Kirendeltség)  a  beszámolási
időszakban  tervezetten,  szakszerűen  és  jogszerűen  hajtotta  végre  tevékenységét.  Nagy
hangsúlyt  fektetettünk  az  elsőfokú  hatósági,  szakhatósági  ügyek  hatékony  végrehajtására,
folytattuk,  illetve erősítettük az alárendeltségünkbe tartozó hivatásos tűzoltó-parancsnokság
megelőzési és felkészítési tevékenységét és a személyi állomány képzését.


Kiemelt  figyelmet  fordítottunk  a  közigazgatási  vezetők,  a  tanuló  ifjúság  és  a  lakosság
felkészítésére, valamint a rendvédelmi és társadalmi szervezetekkel történő együttműködésre.
A  katasztrófavédelmi  közösségi  szolgálat  teljesítésével  lehetőséget  biztosítottunk  a  9-11.
évfolyamos tanulóknak a katasztrófavédelem feladatrendszerének megismerésére. 


A hatályos jogszabályok és belső szabályozók alapján a Kirendeltség felügyelte a hivatásos és
a  létesítményi  tűzoltó-parancsnokság,  valamint  az  önkéntes  tűzoltó  egyesületek  szakmai
tevékenységét.


A  katasztrófavédelmi  feladatrendszer  hatékony  végrehajtása  érdekében  kiemelt  célként
fogalmaztuk meg:


 A Kirendeltség  és  alárendelt  szerve  további  hatékony,  költségtakarékos  és  egységes
működtetését;


 Az ellenőrzési és felügyeleti rendszer hatékony, helyi szintű végrehajtását;


 Kockázatelemzés,  veszélyhelyzet-analízis,  prognózis  alkalmazását  és  az  ahhoz
kapcsolódó beválás-vizsgálat jelentős fejlesztését;


 Közösségi programokkal a hivatástudat mélyítését és a csapatszellem fejlesztését;


 Reagáló-képesség fejlesztését új szervezeti megoldások, módszerek adaptálásával, 


 A  helyi  védelmi  bizottsági  elnökhelyettesek  és  a  katasztrófavédelmi  megbízottak
tevékenységén  keresztül  meghatározó  szerep  vállalását  a  védelmi  igazgatás  új
rendszerének  helyi  szintű  megvalósításában,  a  települések  közbiztonsági  referensei
szakirányításában, továbbképzésében. 


 A  lakosságvédelem  erősítése  terén  a  települési  mentőcsoportok  megalakítását,  a
települések  katasztrófavédelmi  osztályba  sorolásának  megfelelően  a  veszélyhelyzeti
tervezés helyi szintű feladatait.


 A hatályos szabályzók betartásával a katasztrófavédelmi feladatok, az integrált hatósági
jogkör hatékony végrehajtását.


A fenti célok elérésére a tervezett feladatainkat a vezetői munkaterveinkben meghatározott
módon végrehajtottuk. 


II. Elvégzett katasztrófavédelmi szakmai feladatok


1. Tűzoltósági szakterület


Tűzoltás, műszaki mentés: 


A  Kirendeltség  alárendeltségében  működik  a  Paksi  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  (a
továbbiakban: Paksi HTP). A szakmai felügyeleti jogkörünkbe tartozik még az Atomerőmű
Tűzoltóság, a Bölcskei-, a Dunaszentgyörgyi-, a Nagydorogi- és a Tengelic Önkéntes Tűzoltó
Egyesület (a továbbiakban: ÖTE).  Illetékességi területünkön működik még a Dunaföldvár
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ÖTE,  mely  egyesület  a  Kalocsai  HTP (Solti  Katasztrófavédelmi  Őrs)  működési  területén
végzi  tevékenységét.  A Dunaföldvár ÖTE 2018. évben is  sikeresen végrehajtotta  az éves,
minősítő és rendszerbeállító gyakorlatot. A Kirendeltség illetékességi területén működik még
a  Németkér  ÖTE,  illetve  a  Györköny  ÖTE,  melyek  együttműködési  megállapodást  nem
kötöttek. 


A Kirendeltség illetékességi területén önkormányzati tűzoltóság nincs. 


A szakmai  irányítás  és felügyelet  során jogellenes  egyesületi  működésre utaló információ
tudomásunkra  nem  jutott,  így  jogszabálysértő  működés  megszüntetését  nem  kellett
kezdeményezni, az egyesületek jogszerűen működtek. (Az ÖTE-k vonulási adatait a 2. számú
táblázat tartalmazza.)


A Kirendeltség  illetékességi  területe  15 településre  terjed  ki,  teljesen  lefedi  a  Paksi  Járás
területét. A Paksi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a hatályos belső szabályozók alapján 13
település közigazgatási területére vonul első beavatkozóként. (A tűzkár-statisztikai adatokat
az 1. számú diagram mutatja). 


Képzések, továbbképzések


A  Paksi  HTP-n  a  készenléti  állomány  szakmai  továbbképzése  az  éves  továbbképzési
terveknek megfelelően történt. A vezetői fórumrendszer működtetésével havonta biztosított a
szolgálatparancsnokok,  tűzoltóparancsnokok,  kirendeltség-vezetők  közvetlen  szakmai
tájékoztatása,  a  szakmai  kérdések  konzultációja.  A  tűzoltás-vezetésre  jogosultak  szakmai
továbbképzése megfelelő volt.


Tűzvizsgálat


A  tűzvizsgálati  tevékenységet  2016-tól  a  TMKI  Katasztrófavédelmi  Műveleti  Szolgálata
(KMSZ)  végzi.  A  kirendeltség  illetékességi  területén  csökkent,  illetve  alacsony  számú  a
kötelezően vizsgálandó tűzesetek száma. Tűzvizsgálat az illetékességi területen a beszámolási
időszakban 4 esetben történt.  


Önkéntes tűzoltó egyesületek (ÖTE) működése, pályázati támogatása


A  Kirendeltség  illetékességi  területén  2018-ban  4  ÖTE,  illetve  a  Paksi  HTP  működési
területén további 1 ÖTE, így összesen 5 ÖTE 4.148.535 Ft értékben nyújtott be és nyert el
támogatást a BM OKF által kiírt szakmai pályázaton.


Gyakorlatok


A  Paksi  HTP  az  Atomerőmű  LTP-vel  rendszeresen  közös  helyismereti  és  szituációs
begyakorló gyakorlatokat  tartanak annak érdekében,  hogy a hivatásos készenléti  állomány
nagyobb  helyismeretet  szerezzen  az  Atomerőműben,  illetve  az  együttműködő  rajok
gyakorolják a magasabb riasztási fokozatú műveletek gyors és hatékony felszámolását.


2. Polgári védelmi szakterület


A polgári védelem szakterületét a beszámolási  időszakban a hatósági szemlélet jellemezte,
mely  az  ellenőrzések  ütemezésénél  és  végrehajtásánál  is  meghatározó  volt.  A  feladatok
ütemezésénél meghatározóak voltak az elkészített prognózisok.
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Ár- és belvíz elleni védekezésre történő felkészülés:


Az ár-  és  belvíz  elleni  védekezési  feladatok  részeként  végrehajtottuk  a  települések,  egyéb
frekventált  helyek  belvízelvezető  rendszereinek,  a  településről  a  vizet  elvezető  főbb
szakaszok, valamint a korábbi évek tapasztalatai alapján problémás helyek ellenőrzését. 


Az  ellenőrzések  alapján  megállapítható  volt,  hogy  a  települések  rendszeresen  végzik  a
meglévő csatornák tisztítását, karbantartását, illetve pályázati vagy saját forrásból létesítenek,
újítanak fel szakaszokat, így alkalmasak a csapadékvíz elvezetésére.


A  Sió-csatornán  kialakult  árhullám  és  a  fokozódó  belvízvédelmi  helyzet  hatására,
Sárszentlőrinc Község Polgármestere 2018 márciusában II. fokú belvízvédelmi készültséget
és védekezést rendelt el Sárszentlőrinc közigazgatási területén. A Sió-csatorna jobb partján a
Sió  hídtól  déli  irányban  vált  szükségessé  a  védekezés.  Homokzsákból  50  m  hosszúságú
nyúlgátat építettek, melyet fekete fóliával takartak le. Az altalajon szivárgó vizek kezelésére
ellennyomó medencét építettek ki. 


Nyári veszélyekre  történő felkészülés: 


A  nyári  hónapokra,  hőhullámra  való  felkészülés  érdekében  nyilvántartásba  vettük  az
illetékességi  területen  lévő  nagyobb  befogadó  képességű  légkondicionált  épületeket,
helyiségeket. 


A nyári időszakban – a hőség riasztásokon kívül – nem volt rendkívüli időjárás, illetve nagy
kiterjedésű szabadtéri tűzeset, ezért lakosságvédelmi intézkedések foganatosítására sem került
sor. 


A  korábbi  beavatkozások  adatainak  feldolgozásával  és  az  önkormányzatok  nyilatkozatai
alapján  végeztük  el  az  elhanyagolt  közutak  mentén  lévő  fák,  fasorok  ellenőrzését,
visszaellenőrzését. 


Téli időjárás veszélyeire történő felkészülés:


A  téli  időjárásra  való  felkészülés  során  végrehajtottuk  a  fokozottan  lefagyás  veszélyes
útszakaszok ellenőrzését. 


Az ideiglenes elhelyezésre szolgáló létesítmények, melegedők, karitatív szervezetek kapacitási
és a kapcsolattartási adatait folyamatosan aktualizáltuk. 


A  rendkívüli  téli  időjárási  viszonyokra  történő  felkészülés  érdekében  tájékoztató  anyagot
küldtünk  a  települési  önkormányzatok  részére,  valamint  adatbázist  készítettünk  a
rendelkezésre álló induló készletekről. 


A közbiztonsági referensek továbbképzése mellett a Helyi Védelmi Bizottságok ülésein és a
munkacsoportok felkészítése során is nagy hangsúlyt fektettünk a téli időjárási viszonyokkal
kapcsolatos feladatok ismertetésére. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemmérnökségével és
az  M6  Autópálya  kezelőjével  a  kapcsolattartás  folyamatos  volt.  Biztosítottuk  a  települési
polgári védelmi szervezetek, a járási és települési mentőcsoportok, és egyéb lakosságvédelmi
feladatokban közreműködő szervezetek felkészítését.


Veszély-elhárítási tervezés:


A  települések  a  veszély-elhárítási  terveit  a  közbiztonsági  referensek  és  kirendeltség
szakterületeinek együttműködésével felülvizsgáltuk.
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Katasztrófavédelmi osztályba-sorolás:


Az  illetékességi  területünkön  lévő  települések  2017.  évi  katasztrófavédelmi
kockázatértékelését  a  közbiztonsági  referensek  és  kirendeltség  szakterületeinek
együttműködésével  felülellenőriztük.  Tengelic  település  továbbra  is  II.  katasztrófavédelmi
osztályba tartozik  


Közbiztonsági referensek:


Rendszeresen kapcsolatot tartottunk a települési önkormányzatokkal, illetve a közbiztonsági
referensekkel, felkészítésükről és rendszeres továbbképzésükről a szabályzóknak megfelelően
gondoskodtunk.  A  feladataink  során  rendszeresen  kértünk  adatokat  az  időszakos
feladatainkkal, a rendkívüli időjárási tényezőkkel, a veszélyelhárítási tervek, vízkárelhárítási
tervek,  illetve  a  polgári  védelmi  szervezetekkel  kapcsolatosan.  A közbiztonsági  referensek
adatszolgáltatásaikkal, helyismeretükkel folyamatosan segítették a Kirendeltség munkáját. 


Polgári védelmi szervezetek:


Ütemterv szerint végeztük a köteles települési polgári védelmi szervezetek felkészítését. Nagy
hangsúlyt fektettünk az önkéntes mentőszervezetek megalakítására. 


A Paksi Járásban egy területi rendeltetésű önkéntes mentőszervezet működik a Paksi Járási
PAX Önkéntes  Mentőszervezet.  Pakson és  Gerjenben települési  mentőszervezet  működik,
árvízi és vízi-mentési minősítéssel.  Kajdacson és Dunaszentgyörgyön árvízi és vízi-mentési,
illetve  alapvető  vízkár-elhárítási minősítésű  mentőszervezet  jött  létre.  A  2017-es  évben
Tengelicen  és  Sárszentlőrincen  alakult  önkéntes  mentőszervezet. Mindkét  mentőcsoport
sikeres  rendszerbeállító  és  nemzeti  minősítő  gyakorlatot  hajtott  végre alapvető  vízkár-
elhárítási szaktevékenységre.  A Paksi Járásban összesen 94 fő teljesít  szolgálatot  önkéntes
mentőszervezetekben.  A mentőcsoportok  tagja  elhivatottak,  a  hivatásos  katasztrófavédelmi
szervvel való együttműködésre magas szinten képesek.


Lakosságfelkészítés:


A  lakóközösségek  biztonságáról,  valamint  a  katasztrófavédelmi  közösségi  szolgálatról
tájékoztató anyagokat készítettünk.  A tervezett programok mellett egész évben fogadtuk az
óvodás és iskolás csoportokat. 


Helyi Védelmi Bizottságok:


A  Helyi  Védelmi  Bizottság  (a  továbbiakban:  HVB)  katasztrófavédelmi  elnökhelyettese,
illetve a polgári védelmi felügyelő rendszeres kapcsolatot tartott a HVB elnökkel és a HVB
titkárral.  A  Paksi  Járási  Hivatal  vezetőivel  szükség  szerint  tartottunk  egyeztetést  és
felkészítést.


Katasztrófavédelmi közösségi szolgálat:


Az  oktatási  intézményekkel  közösen  felülvizsgáltuk  a  hatályos  együttműködési
megállapodásainkat,  mely  során  új  megállapodások  kerültek  megkötésre.  Az  oktatási
intézményekkel a közösségi szolgálatra kijelölt napokkal kapcsolatban havonta egyeztetünk.
Jelenleg 6 középiskolával van a katasztrófavédelmi közösségi szolgálatra vonatkozó hatályos
együttműködési megállapodásunk. Az idei évben több mint 200 diákot fogadtunk a közösségi
szolgálat keretein belül.
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3. Iparbiztonsági szakterület


Veszélyes üzemekkel kapcsolatos tevékenység:


Illetékességi területünkön 1 felső küszöbértékű, 5 alsó küszöbértékű és 1 küszöbérték alatti
üzem található. 


Tengelic területén egy SEVESO hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet volt, aki a telepen
tárolt nagy mennyiségű ammónium-nitrát tartalmú műtrágya miatt kerültek besorolásra. 2018.
évben nyilatkozatot tett a Dalmand Zrt. Tengelic-Középhídvég vezetése, melyben igazolták,
hogy  már  több  évre  visszamenőleg  és  az  elkövetkezendő  időszakban  sem  kívánnak
ammónium-nitrát tartalmú műtrágyát alkalmazni, ezért kérték a kisorolásukat.


Üzem neve Telephely címe Üzem státusza Tevékenységi kör
Dalmand Zrt. Tengelic-
Középhídvég


Tengelic-Középhídvég Kisorolásra került
mezőgazdaság
(ammónium nitrát)


Az üzem kisorolása miatt az idei évben már nem került végrehajtásra a súlyos káresemény
elhárítási  gyakorlat  a  kisorolás  miatt,  azonban  a  helyszínen  tapasztaltak  alapján
megállapítható, hogy továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra.


Veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenységek:


A  veszélyes  áru  szállítására  vonatkozó  különleges  biztonsági  feltételeket  jogszabályok
rögzítik,  illetve  a  betartásukra  és  betartatásukra  szigorú  nemzetközi  előírások  köteleznek
bennünket. A veszélyes áru szállítása tekintetében önálló szabályozással rendelkezik a közúti,
a vasúti, a belvízi illetve a légi szállítási ágazat is. A szigorú nemzetközi és hazai szabályozási
rendszer  ellenére  a  közelmúltban  számos  hazai  és  nemzetközi  baleset  történt,  amelyek
rávilágítanak arra, hogy a megelőzés mellett minden esetben fel kell készülni az esetlegesen
bekövetkező esemény szakszerű felszámolására, elhárítására valamint törekednünk kell arra,
hogy a lehetséges következményeket és azok hatásait a minimumra csökkentsük.


Az  ellenőrzéseinket  a  korábbi  évekhez  hasonlóan  folyamatosan  terveztük,  és  részben  a
társhatóságokkal (Tolna Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Tolna Megyei
Rendőr-főkapitányság,  Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatal  Tolna  Megyei  Vám-  és  Pénzügyőri
Igazgatósága,  Budapesti  Rendőr-főkapitányság  Dunai  Vízirendészeti  Rendőrkapitányság
Paksi őrse) történt egyeztetés alapján közösen, de nagyrészt önállóan hajtottuk végre. 


Az  év  során  a  környező  megyék  katasztrófavédelmi  igazgatóságai  által  szervezett,  több
megyét érintő közúti veszélyesáru-szállítás ellenőrzések végrehajtásában vettünk részt. 


A  folyamatos  jelenlétnek  köszönhetően  a  szállítmányozók  jogkövető  magatartása
nagymértékben nőtt. Az ellenőrzésekben résztvevő személyi állomány folyamatos képzésével
és  technikai  eszközeink  fejlesztésével  mind  az  ellenőrzés  minőségi  színvonalát,  mind  az
ellenőrzés alá vont járművek mennyiségét emelni tudtuk.


Továbbra  is  fontos  feladat  az  illetékességi  területen  található  közutakon,  ill.  telephelyen
(ADR),  vasúton,  ill.  telephelyen  (RID),  és  a  vízi  úton,  ill.  telephelyen  (ADN)  történő
veszélyes  áruszállítás  ellenőrzése,  a  jogszabályoknak  nem  megfelelő,  illegális  szállítások
kiszűrése. 


A  településre  vezető  közutakon  a  veszélyes  árut  szállító  jármű  forgalom  nem  jelentős.
Veszélyes áruszállítással kapcsolatos baleset nem történt.
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Kritikus infrastruktúra védelemmel (továbbiakban: KIV)  kapcsolatos tevékenység:


A létfontosságú rendszerek és létesítmények esetében fontos feladatunk volt a megyei kritikus
infrastruktúrák  katasztrófavédelmi  hatósági  felügyelete,  a  létesítmények  nyilvántartása,  a
veszélyhelyzetek  felszámolására  alkalmas  intézkedések  tervezése,  az  intézkedések
gyakorlása, gyakoroltatása. Két alkalommal tartottunk KIV gyakorlatot, hogy a létfontosságú
rendszerelem kiesése ne érje felkészületlenül  az üzemeltetőket,  továbbá, hogy a megfelelő
gyakoroltatás  következtében  gyorsabban  helyre  tudják  állítani  az  eredeti  állapotot,  így  a
helyreállítás kevesebb időt vegyen igénybe.


A  gyakorlatok  során  a  bevont  szervezetek  megfelelően  tartották  a  kapcsolatot  a  társ
szervekkel, valamint konstruktívan hajtották végre a feltételezett esemény felszámolását. 


A  létfontosságú  rendszerelemek  azonosításáról,  kijelöléséről  és  védelemről  szóló  törvény
hatályba lépését követően a területi és helyi szintű katasztrófavédelmi feladatok elvégzésére
felkészültünk, a szakterülettel kapcsolatban jelentkező feladatokat végrehajtottuk. A LÉT tv.
és annak végrehajtási rendelete, valamint a vonatkozó hatályos belső szabályzók feldolgozását
a hatósági osztállyal közösen végrehajtottuk. 


4. Hatósági szakterület


Ellenőrzések:


A  beszámolási  időszakban  a  tervezett  ellenőrzéseinket  végrehajtottuk  Rendszeresen
ellenőriztük  a  települések  tűzoltó  vízforrásait,  a  létesítmény-nyilvántartóban  szereplő
létesítményeket, valamint a Paksi Atomerőműben folytatott tevékenységet.


Feladatszabás  alapján  meghatározott  vízügyi  ellenőrzéseken  a  hatósági  osztály  állománya
aktívan részt vett.


Számos esetben vettek részt a hatósági osztály munkatársai az egyéb szakterület – kiemelten
az iparbiztonsági felügyelő – által végrehajtott ellenőrzéseken, helyszíni szemléken. 


Tájékoztatás, tűzmegelőzés:


Tájékoztató  fórumokat  szerveztünk  a  mezőgazdasági  munkálatokban  részt  vevő  gépek
tűzvédelmével kapcsolatban, valamint folyamatos felkészítéseket tartottunk a szabadtéri tüzek
megelőzése (növényi és egyéb hulladék égetése) érdekében.


Hatósági és szakhatósági ügyek:


A kirendeltség  illetékességi  területén  az építési  engedélyezési  eljárások száma emelkedést
mutat az előző évhez képest. Az építési engedélyezési eljárások leginkább a mezőgazdasági
beruházásokkal, szállásépületek kialakításával és a Paksi Atomerőmű felújítási munkálataival
vannak összefüggésben.


Az építési engedélyezési eljárások száma, a használatbavételi engedélyezési eljárások száma
és  a  beépített  tűzjelző,  illetve  tűzoltó  berendezések  létesítési  és  használatbavételi
engedélyezési eljárásainak száma az előző év hasonló időszakának megfelelően alakul.


Tengelic község területén a 2018. évben sor került a mezőgazdasági létesítmények tárolási
tevékenysége, a betakarítási munkálatok és a terményszárítók ellenőrzésére. 


Egyéb szakterületi feladatok:


A tervezőkkel, beruházókkal az egyeztetéseket, konzultációkat folyamatosan végezzük. 
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Cím: 7030 Paks Tolnai út 141. 
Telefon: +36(75519-220 Fax: +36(75) 519-226


E-mail: 


Az előre tervezett és az előre nem tervezett, de végrehajtott ellenőrzéseket, szemléket, azok
készítésének  napján  róluk  a  szükséges  adatszolgáltatásokat  teljesítettük,  és  a  hatósági
adatszolgáltatási rendszerbe feltöltöttük a következő hónapra tervezett ellenőrzéseinket.


A beszámolási időszakban több esetben tűzvédelmi bírságot szabtunk ki. Minden esetben az
ügyfél  a  helyszínen  elismerte  a  szabálytalanságot,  így  helyszíni  bírságot  alkalmaztunk
szankcióként. 


A hatósági osztály munkatársaival szemben – hasonlóan az elmúlt  évekhez – panasz nem
érkezett.


III. Összefoglalás


A  bekövetkezett  események,  a  veszélyhelyzetek  kezelésére  eredményes  együttműködés
alakult  ki  a  helyi  közigazgatási  szervekkel,  társhatóságokkal,  önkormányzatokkal  és  nem
utolsó sorban a karitatív és önkéntes szervezetekkel.


Stabilizálódott a személyi állomány, javult a szakmai munka színvonala. 


Az  állampolgárok  és  a  Paksi  járás  biztonságának  biztosítása  érdekében  nagy  hangsúlyt
fektettünk a  veszélyhelyzetek  hatósági  és  tájékoztató  eszközökkel  történő megelőzésére,  a
megjelent új hatáskörök gyakorlására. 


A települési mentőszervezetek megalakítása érdekében a Paksi Járási településekre jellemző
helyi összefogás erejét felhasználtuk. 


A bekövetkezett  események  kezelése  során  a  katasztrófavédelmi  műveleteket  szakszerűen
hajtottuk  végre.  Beavatkozásaink  gyorsak,  egyben  biztonságosak,  intézkedéseink
határozottak. 


A  Kirendeltség  előírások  szerinti  működését  a  szervezeti  elemek  feletti  egységes  vezetői
kontroll garantálja. 


Kirendeltségünk  törvényes  és  eredményes  működése,  a  források  költséghatékony
felhasználása  és  a  tervszerű  technikai  kiszolgálásokkal  a  takarékos  gazdálkodás  feltételei
biztosítottak. 


Paks, 2018. október 12. 


  Tisztelettel:


Sarkadi Ferenc tű. ezredes
Kirendeltség-vezető


Terjedelem: 9 oldal
Továbbítva: elektronikus rendszeren
Kapja: Tengelic Önkormányzat 
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MELLÉKLETEK


1. számú diagram


Tűz-kárstatisztikai adatok 2018. január 1-től 2018. szeptember 30-ig a Paksi KVK illetékességi területén


2. számú táblázat


Paksi KVK illetékességi területén történt ÖTE vonulások (2018.01.01. – 2018.09.30.)


Dunaföldvár
ÖTE


Bölcske
ÖTE


Dunaszentgyörgy
ÖTE


Nagydorog
ÖTE


Tengelic
ÖTE


ÖTE-k
összesen


Tűzeset 22 1 0 0 0 23
Műszaki mentés 18 2 1 0 0 21


Téves jelzés 12 0 1 0 0 13
Szándékosan


megtévesztő jelzés
0 0 0 0 0 0


Vonulás összesen: 40 3 1 0 0 44
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