Beszámoló
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület működéséről és gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Egyesületünk Alapszabálya a következőket fogalmazza meg:
Az egyesület célja:
a. A jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának
elősegítése és ennek ellátására, önként jelentkezők szervezése, egyesítése.
b. Tagjainak közösségi életre történő nevelése.
c. Tagjai szakismeretének - szervezett keretek közötti - rendszeres növelése, a
helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenység biztosítása.
Az egyesület tevékenysége:

a.

A tűzoltó egyesület a településen a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és
műszaki mentési feladatok ellátásában közreműködő szaktevékenységet
végző szervezet.

b. A tűzoltó egyesület szaktevékenységét és működését, valamint a tűzoltó
egyesületeknek a hivatásos önkormányzati, illetve önkéntes tűzoltósággal
megállapodás keretében való együttműködését a tűzoltó egyesületekről szóló
törvény előírásai szerint végzi.
c.

A tűzoltó egyesület szaktevékenysége során a tűzmegelőzés körében
tájékoztathatja a lakosságot az időszerű tűzvédelmi feladatokról, a lakosság
részére tűzvédelemmel kapcsolatos információs tevékenységet végezhet.

d. A tűzoltó egyesület szaktevékenysége során a tűzoltási és műszaki mentési
tevékenység körében:
-

az általa észlelt segélykérést továbbítja a hivatásos önkormányzati vagy
önkéntes tűzoltósághoz,
a hivatásos vagy önkéntes tűzoltóság helyszínre érkezéséig minden tőle
elvárhatót megtesz a tűz továbbterjedésének megakadályozására, a tűz
oltására, a sérültek vagy egyéb veszélyben lévő személyek részére
történő segítségnyújtásra, a balesetek megelőzésére,

-

-

az eseményt észlelőket a helyszínen maradásra, a helyszínen
tartózkodókat az általános segítségnyújtási kötelezettség körében a
segítségnyújtásban való közreműködésre kérheti fel,
a hivatásos önkormányzati vagy önkéntes tűzoltóság helyszínre
érkezését követően a tűz oltásban, illetve a műszaki mentésben a
tűzoltás-vezető intézkedéseinek megfelelően működik közre.

Az egyesület feladatai:
a.

Tevékenyen vesz részt működési területének társadalmi életében,

b. A tűzvédelmi és kárelhárítási feladatait a szaktevékenység végzésre képesítéssel
rendelkező tagjaiból szervezett, tűzoltóraja által végzi, állandó készenlét tartása
nélkül,
c.

Tagjait oktatáson, szakmai tanfolyamokon, kiképzéseken, tűzoltási
gyakorlatokon, valamint tűzoltó versenyeken keresztül alkalmassá teszi
szakfeladati tevékenységének ellátására,

d. Gondoskodik a rendelkezésére bocsátott tűzvédelmi felszerelések őrzéséről,
állagmegóvásáról, karbantartásáról, javításáról és rendeltetésszerű
használatáról, illetve saját vagyona eszköz állománya gyarapításáról,
e.

Képviseli tagjai érdekeit, segíti az önkéntes tűzoltók részére jogszabályban
megállapított jogosultságok biztosítását, érvényesülését.

A fentiekben megfogalmazottak egyesületünk mindennapi gyakorlatát jelentik, azaz egy élő,
tevékeny közösség vagyunk.
A szakmai tevékenységünk végrehajtása az úgynevezett Vonuló raj fő feladata. Szakmai
képzettségük megfelelő, ennek hiányában nem is teljesíthetnék a vállalt feladatokat.
Éves szinten 10-15 alkalommal kell beavatkozást végezniük. Elsősorban kárelhárítási
(szivattyúzás, kéménytűz, baleset) feladatokat látunk el, de gyakran veszünk részt a hivatásos
tűzoltókkal (azok irányítása alatt) tűzesetek felszámolásában is.
A raj az esetleges riasztásokra szinte azonnal reagál, így sok esetben már a helyszínen
tartózkodik és megkezdi a szükséges előkészületeket, amire a városi tűzoltóságok egységei a
helyszínre érkeznek.
Egyesületünk az önkormányzat hathatós anyagi támogatásának és az évről évre meghirdetetett
szövetségi pályázatoknak köszönhetően rendelkezik minden olyan felszereléssel (eszköz,
védőeszköz), amelyek szükségesek:
1db Toyota Hiace szállító jármű, 2 db légző készülék, vágóeszközök, kismotor fecskendő,
1db szivattyú, 1 db áramfejlesztő, 2 db bevetési ruha, kézi eszközök….
Egyesületünk rendszeresen tart saját és közösségi szintű programokat (majális), részt vesz
rajával a szakmai versenyeken. Több alaklommal voltunk az elmúlt időszakban is házigazdái
a kismotor fecskendős területi versenynek és rendeztünk a tűzoltó szövetséggel közösen
megyei tűzoltó napot is. A területi versenyeken gyakran a legjobb eredményt érjük el, de
helytállunk az országos vetélkedéseken is. Kezdeményezői és első bonyolítói voltunk egy
megyei szintű nem hivatalos versenynek is, amellyel úgy tűnik hagyományt teremtettünk.

Egyesületünk elnökhelyettese és szakmai vezetője Pavlovics László munkája elismeréseként
két alkalommal is elismerésben részesült.
Először Reményik Samu emlékérem kitüntetésben, majd Gróf-Széchenyi Ödön-díjban
részesült. 2013-tól tagja a megyei szövetség elnökségének.
Egyesületünk gazdálkodása kiegyensúlyozott, költségvetésünk főösszege 1 millió Ft körül
alakul. A rendelkezésünkre álló pénzügyi forrásokat szinte teljes egészében technikai
fejlesztésre, védőeszközökre fordítjuk. Több vagyontárgyunk közös az önkormányzattal, az
elhelyezési körletünk önkormányzati tulajdon.
Kérem fenti Beszámolónk elfogadását.
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