Háttéranyag a 2018. december 21-i tűzoltó egyesületi taggyűléshez

1. napirendi ponthoz
Beszámoló a 2017. pénzügyi év zárásáról
A Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évre vonatkozó pénzügyi beszámolói,
közhasznúsági jelentés és a beszámoló közzétételi jelentése az internetes honlapunkon
megtekinthető.
Az egyesületünk alapvetően tagdíjakból és pályázati úton beszerzett pénzeszközökből gazdálkodik.
A több éves tapasztalat azt mutatja, hogy éves szinten a tagdíjakból bevételezett összeg évenként
90.000 Ft, a pályázati úton beszerzett összeg dologi része 150.000 – 200.000 Ft, eszközvásárlásra
200.000 – 300.000 Ft jut.
Alapvetően a Szentlőrinci Önkormányzat éves pályázatát, a BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség
pályázatát, valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és Nemzeti Együttműködési Alap
pályázatait célozzuk meg a működésünk finanszírozására.
Ezeken kívül korábban indultunk a TESCO által és most a MOL által meghirdetett pályázaton,
valamint bejelentkeztünk a LEADER SZINERGIA „Helyi felhívás” pályázatára.
A működési költségeink állandó évről-évre visszatérő eleme a HLP-288 tűzoltó gépjárműfecskendő
rendszerben tartási költsége, mely a kötelező biztosításból (éves szinten 170.000 Ft), műszaki
vizsgáztatásból ( évente kb. 60.000 – 70.000 Ft), üzemanyag és kenőanyag vásárlásból (éves szinten
kb. 40.000 Ft), valamint váratlanul felmerülő egyéb költségből áll (éves szinten kb. 30.000 Ft).
Ezen kívül rendelkezünk zagyszivattyúval, láncfűrésszel és áramfejlesztővel melyek további mintegy
50.000 Ft kiadást jelentenek évente.
Könnyen belátható, hogy ezeket az állandónak tekinthető költségeket csak tagdíjakból nem lehetne
fedezni, ezért a pályázati lehetőségek kihasználása alapvető érdekünk.
A pályázatokat saját magunk készítjük, és a nyertes pályázatok pénzügyi elszámolása is. saját erőből
történik.
A költséggazdálkodás rendkívül óvatos, alultervezett, ezért a pénzügyi évet mindenkor pozitív
egyenleggel tudtuk zárni.
Az egyesület könyvelésének jogszerűségéről könyvelőiroda gondoskodik.
2. napirendi ponthoz
Előzetes beszámoló a 2018-ban elvégzett feladatokról
2018-ban egyesületünk folytatta a korábbi években megkezdett szakmai tevékenységét.
Munkánk során a települési társadalmi tevékenységünk megélénkült és több éves várakozás után
lassan beilleszkedtünk a katasztrófavédelem és a tűzoltóság riasztási és kárelhárítási rendszerébe.
Az egyesület társadalmi aktivitását jelzi, hogy 2018-ban a településünk szinte valamennyi közösségi
rendezvényén jelen voltunk és az önkormányzati képviselő-testületi üléseken is képviseltük a
szervezetünket.

Május 26-ai gyermeknapon tűzoltási és technikai bemutatót tartottunk, népszerűsítettük a tűzvédelem
kérdéskörébe tartozó eszköztárat, játékos rajversenyt szerveztünk önkéntes tűzoltó/pedagógus
segítségével.
Május 27-én és május 30-án csatlakoztunk a Nyitott Szertárkapuk országos rendezvénysorozatához,
ahol a településünk lakossága és a Kodolányi úti Kollégium diákjai láthatták az egyesület elhelyezését
és eszközeit.
Az iskolaév befejezésével az Orfűn nyaraló diákoknak felvilágosító tájékoztatást tartottunk a tűzről, a
tűzjelzésről és a tűz elleni védekezés lehetőségeiről. Ezt a lehetőséget már a második alkalommal
sikerült kihasználnunk, ahol természetesen a diákok játékos formában ismerkedhettek meg a tűzoltás
alapvető eszközeivel. Nagy hangsúlyt fordítottunk a nyári tűzgyújtás szabályaira, de beszéltünk az
árammal működő eszközök szabályos használatáról is.
Egyesületünk Tűzvédelmi lakossági fórumot szervezett a nyári időszakot érintő főbb tűzvédelmi
kérdésekről, melyen meghívottként a katasztrófavédelem hivatásos tisztje is részt vett.
Őszintén el kell mondanunk, hogy az interneten, az önkormányzat honlapján és a lakossági
hirdetőtáblán megjelenített meghívókra rendkívül csekély volt az érdeklődő létszám, mely mutatja,
hogy sokkal nagyobb propaganda tevékenységet kell kifejtenünk a lakosság informálására.
Az év folyamán még egy alkalommal volt az egyesületünknek arra, hogy jelentős létszám előtt (kb. 200
fő ) tűzvédelmi felvilágosító munkát végezzen, ahol az adventi gyertyagyújtások, a karácsonyfa tüzek ,
a tüzelő fűtő berendezések és a füstelvezetők kérdéskörét tudtuk ismertetni.
A rendezvények sorában besegítettünk a szervezőknek futóversenyek lebonyolításában, részt vettünk
a helyi SZIM által szervezett verseny főzőversenyén, jelen voltunk (ekkor már jármű nélkül) a
közbiztonsági napon egy pécsi önkéntes (tűzoltó) mentőszervezettel közösen és képviseltük a
szervezetet a rendőrség által tartott bűnmegelőző rendezvényen.
Értékesnek találtuk a Lobbi Partin való részvételt, mely egy határon túli önkéntes tűzoltó egyesülettel
való kapcsolat felvételét is körvonalazta.
Augusztus 8-án kérésre – egy külsős szakember segítségével – kivágtuk az Ifjúság úti Általános iskola
udvarán lévő veszélyes fűzfát – biztosítva ezzel a gyermekek biztonságos tanévkezdését.
A Katasztrófavédelem kérésére Szigetváron a megrendezett Zrínyi Napokon egy kialakított
elsősegélynyújtó ponton kézi tűzoltó készülékekkel biztosítottuk a rendezvény elsődleges
tűzbiztonságát és a gyors beavatkozás lehetőségét.
Egyre több esetben -közösen más civil szervezetekkel- különféle rendezvények szervezői és felelősei
vagyunk. Ilyen volt például a 2. gyertyagyújtási műsor megszervezése és a 3. gyertyagyújtási
előkészületek technikai segítése.
A fentieken túl kötelező (és minősítő) jelleggel részt vettünk hivatásos tűzoltósági gyakorlaton a
LAFARGE Cementgyárban, valamint egy települési mentési gyakorlaton (Sumonyban), mely
értékteremtő volt – ugyanis közreműködtünk a gyakorlat során egy veszélyes fa kivágásában is.
A gyakorlaton mint a településünk önkéntes mentőszervezete vettünk részt
Egy alkalommal felkérésre Aranyosgadányon népszerűsítettük a tűzvédelmet (égéselmélet, tűzeset,
tűzjelzés fogalma, tűzoltás és települési önkéntes tűzoltó szervezet) és bemutattuk a tűzoltó
technikánkat, valamint a műszaki lehetőségeinket.
Bár az egyesület munkájának jelentős részét a tűzmegelőzés, tűzvédelmi propaganda és a lakossági
tájékoztatás teszi ki büszkén jegyezhetjük fel, hogy 2018.-ban megteremtődött annak a lehetősége,
hogy a települési tűzesetekkel és műszaki mentési esetekkel kapcsolatos történésekről SMS értesítést
kapjunk. Egyesületünk része az országos Tűzkárstatisztikai rendszernek, melyet az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság működtet.

A Katasztrófavédelem kérésére kijelöltünk 7 önkéntes tűzoltót, akik a településünkön történt esetekre
RIASZTÁSI jelzést kapnak SMS-ben a telefonjukra egy központi szerverről, melyet Műveletirányítási
Pontokon működtetnek.
Ennek megfelelően ebben az évben már több regisztrált beavatkozásunk is volt (bár ezek egy részét a
lakosság még nem érzékeli). Ezek közé tartozott idén az eltűnt személyek keresésére történt riasztás,
riasztás Becefára állatmentéshez (egy összeomlott présház bedöntött pincéjéből rendkívül veszélyes
környezetben), két esetben tűzjelző bejelzése miatt. Ezen felül egy esetben villamos mérőóraszekrény
tüzéhez és egy súlyos sérüléssel járó közúti karambolhoz vonult az egységünk.
Ez minőségi változás az egyesület életében.
Az év elején 4 fő tett láncfűrész kezelői vizsgát a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon,
2 önkéntes tűzoltó gépkocsivezető pályázati pénzből eredményes PAV vizsgát tett Budapesten.
Egyesületünk 2018-ban III. kategóriás szervezetből a nyár folyamán II. kategóriás lett, majd
decembertől I. kategóriás. Ez jelentős elismerés a szervezet részére, de ennek feltételeit teljesíteni
kellett (és még van teljesíteni való).
Bevizsgáltattuk a tűzoltó jármű dugólétráit, mentő- és tömlőköteleit, mászóöveit, és a nyomóoldali
felszerelésekhez tartozó tömlőket. Nyilvántartásba vetettük a tűzoltó készülékeket és leellenőriztettük
azokat, lépéseket tettünk az áramfejlesztő és az átemelő szivattyú felülvizsgálatára és a
gépjárműfecskendő szivattyújának a biztonságtechnikai felülvizsgálatára.
Jelentkeztünk szivattyúkezelői alapvizsgára, típusvizsgára és több kisgéppel kapcsolatos vizsgára is.
Sajnos az egyesületünk elhelyezésének kérdésében (szertárkérdésben) nem jutottunk előre jelentősen.
A közel 40 éves gépjárműfecskendő fenntartása egyre komolyabb kihívást jelent. Idén a fékrendszere
hibásodott meg, és csak néhány fanatikus önkéntesnek köszönhető, hogy viszonylag egyszerűen
kezelni lehetett.
A szertárban a tűzoltó autó alatt a betonsüllyedés májusban kritikus szintet ért el, mely párosult a
villamos rendszer hibáinak és veszélyeinek problémájával, valamint a jármű alapvető biztonságát érintő
fékrendszer meghibásodásával - így nem volt más lehetőség, mint a TULAJDONOS értesítése a
működés beszüntetésének veszélyéről.
A Szentlőrinci Önkormányzat (mint tulajdonos) jelentést kért be, melynek tartalmát a képviselőtestület is tárgyalta.
A jelentés alkalmas volt arra is, az egyesület javaslatot fogalmazzon meg hosszabb távra a tűzoltó
jármű éves költségeinek önkormányzati átvállalásáról, és a lakosság létszámának függvényében éves
100 Ft/fő költségvetésbe történő betervezésével, (mint lehetséges védelmi kiadási költség) a működés
megnyugtatóbb módon történhetne.
Jelenleg védekezésre a költségvetésben nincsenek elkülönített források, pedig ennek
jogszabályi lehetősége adott.
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 28. §
(1) kimondja - A települési önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul - amennyiben területén
működik - az ... önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához,
A pályázati kiírások sem a védekezés feltételeinek megteremtésére, hanem RENDEZVÉNYEKEN való
részvételt célozzák meg, egy fejlesztésre ezen az ágon nincs lehetőség.
Az egyesületünk elismerésének értékeljük, hogy 2018-ban a városunk 1956. októberével kapcsolatos
megemlékezésén - a civil szervezetek közül elsőnek - a tűzoltó egyesületnek adatott meg, hogy
képviselője ünnepi beszédet mondhatott.
Egyesületünk internetes honlappal rendelkezik, ezen kívül Facebook fiókot is működtetünk. Az
Önkormányzat honlapján a Civil szervezetek menüpontban egyedüliként a Szentlőrinci Önkéntes
Tűzoltó Egyesület rövid tájékoztató anyaggal van jelen az érdeklődő állampolgárok számára.
(http://www.szentlorinc.hu/node/551)

3. napirendi ponthoz
Pályázatok helyzete
A 2017. évi pályázatokkal az egyesület maradéktalanul elszámoltunk, a BM OKF - Magyar Tűzoltó
Szövetség pályázatán az utófinanszírozási rendszer miatt a működési költség 2018 januárjában került
átutalásra.
2018-ban tűzoltó egyesületünk az alábbi helyeken pályázott:
1. Szentlőrinci Önkormányzat
Pályázott összeg: 546.000 Ft működésre és rendezvényre
Elnyert összeg: 250.000 Ft rendezvényre
2. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Pályázott összeg: 2.622.846 Ft
Elnyert összeg: 2.622.846 Ft
Várólista: 576 (a pénz nem került átutalásra!)
3. Belügyminisztérium OKF – Tűzoltó Szövetség
Pályázott összeg: 849.091 Ft
Elnyert: Működési költségre 194.000 Ft
Tűzoltó védő -és technikai eszközre: 589.203 Ft
Oktatás, vizsgáztatás és PAV vizsgára 6.600 Ft
4. Szentlőrinci Önkormányzat
Pályázat nélkül: 300.000 Ft működési költség támogatás
5. MOL által kiírt pályázat
Pályázott összeg: 50.000 Ft értékű üzemanyagkártya
Elnyert 50.000 Ft értékű üzemanyag (2019.-ben kerül átadásra)
6. Közös pályázat az önkormányzattal
LEADER pályázat (helyi identitásfejlesztés)
Eredményhirdetés csak 2019-ben lesz. Nyertes pályázat esetén az önkormányzat előterében állandó
kiállítási helyet kapna a szentlőrinci önkéntes tűzoltóság.
Az év folyamán regisztrációs eljárást kezdeményeztünk a LEADER pályázatokon való indulás
lehetősége érdekében. A megcélzott 2018-as VP6-19.2.1-82.8.1.5-17 felhívási kódszámmal rendelkező
„Tematikus rendezvények, közösségfejlesztő akciók támogatása” pályázat olyan összegű
előfinanszírozási kötelezettséget jelentett volna szervezetünknek, hogy végül is a pályázaton történő
indulás nem valósulhatott meg.
4. napirendi ponthoz
Tűzoltószertár helyzete és jövője

Az önkormányzat és a tűzoltó egyesületünk között megkötött 2015. március 5-én készült Használati
Szerződés szerint az egyesületünk a használója az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező
Szentlőrinc 358/2 hrsz.-ú „kivett 2 db tűzoltóság”megjelölésű 226 m2 nagyságú ingatlanon lévő kb. 32
m2-es épületnek és a mellette lévő lapos tetős szertárnak, valamint a Magirus gyártmányú Deutz FM
170-D-11 F típusú járműnek.
A Használati Szerződés 2. pontja részletezi, hogy az ingatlanok igen rossz állapotban kerültek átadásra,
valamint rendelkezik a használattal járó vállalásokról is.
Az épületen 2016.-ban kis mértékű beázás elleni javítást végzett az önkormányzat, a jármű
üzemeltetését – a tényleges üzemeltetésbe vétel óta - csak a jogszabályban meghatározott jogosultságú
és szaktudású önkéntes tűzoltók végzik.
A jármű minden motorindítással járó működését Menetlevélben rögzítjük, a jogosultak aláírásukkal
igazolják az igénybe vételt.
A jármű nyitó km. állása 2015. június 23-án: 18406, jelenlegi állása 2018 decemberében 19095.
A jármű néhány - későbbiekben részletezett hibáján kívül – megbízhatóan látta el feladatát.
A jármű az egyesületi üzemben tartása óta 689 km.-t közlekedett, átlagos fogyasztása több, mint 30
liter/100 km gázolaj.
A tényleges fogyasztás valamennyivel több a rendszeres indítás, járatás és szivattyúidő miatt.
Az egyesület társadalmi és tűzoltósági aktivitása folyamatosan nőtt az elmúlt időszakban, mely azt
eredményezte, hogy a használatra átvett közel 40 éves jármű kezdett hibajelenségeket generálni.
Szivattyúmeghibásodás, ékszíjprobléma, fékprobléma és gömbcsukló probléma a műszaki vizsgán,
üzemanyag ellátó rendszer hiba, tartálycsepegés, szirénameghibásodás, és 2018. május 26-i
Gyermeknapi bemutatót követően fékrendszer meghibásodása következett be. Ez miatt a jármű
biztonságosan nem volt üzemeltethető, ezért a Katasztrófavédelem Műveletirányítási Központja felé a
járművet üzemképtelennek jelentettük a másnapi javítási kísérletünk után.
A jármű partnertelepülés ajándéka, a kora ismert, a használatra átvett tűzoltó szertárak igen rossz
állapotát már átadáskor rögzítették a felek, ugyanakkor a helyzet azóta csak romlott.
Az épület villamos mérőóra szekrénye életveszélyes, a villamos rendszer életveszélyes (melyet
villamos szakértő mondott ki), a szertárban 2017. márciusában a tűzoltó autó alatt veszélyesen
megrogyott a beton a szerelőakna mentén. Ezt a hibát az önkormányzat 100.000 Ft-os
költségátvállalással segítette ebben az évben megszüntetni. A munkát (a sérült beton eltávolítását, az
aljzat kialakítását ,betonhálóval történő megerősítését és a betonozást saját erővel végeztük,.
A betonaljzat most ismét biztonságos, ugyanakkor a közelmúltban szigetelt tetőről derült ki, hogy a
csapadékvíz elvezetési hely magasabban van, mint az összegyűlt csapadék..
Az épület jelen állapotában méltatlan Szentlőrinc város önkéntes önvédelmi szervezetének
elhelyezésére és ezt már átadáskor lehetett tudni.
Leázik épület, veszélyes villamos rendszere, nincs WC, nincs fűtés, nincs ivóvíz, nincs
szennyvízelvezetés és nincs tisztálkodási lehetőség.
Az épület ajtóbeállójában rendszeresen hajléktalanok alszanak, italoznak és végzik szükségleteiket.
Az épület alkalmatlan látogató vagy érdeklődő csoportok fogadására, és csak nagy jóindulattal
alkalmas a kijelölt tárolási funkciójának ellátására. A felújítási költség többszörösen meghaladja az
egyesület pénzügyi lehetőségeit!
A fűtés hiánya miatt az év jelentős részében a fagyveszély van a szertárban, ezért üres tartállyal áll a
jármű, mely nem erre lett tervezve.
A beavatkozás hatékonyságát is csökkenti ez, mivel szükség esetén először a tartályt kell feltölteni és
csak ez után kezdődhet meg az életmentés és az anyagi javak védelme.

A romos épület 20 éven keresztül elhanyagolt állapotán a pályázati rendszerek adta lehetőségek sem
tudtak megoldást biztosítani sem a tulajdonosnak, sem az üzemben tartónak.
Az egyesület eddigi pályázati pénzeszközei a tűzoltó jármű törvényes működési feltételeinek
megteremtésére (műszaki vizsgára, kötelező biztosításra, segédanyagokra stb.), a hiányzó, de előírt
szakfelszerelések beszerzésére és a lakossággal kapcsolatos tűzvédelmi propaganda tevékenységre
kerültek felhasználásra.
Reálisan az egyesületnek nincs pénzügyi lehetősége, hogy az itt vázolt problémákat megoldja, de nem
is lehet elvárni, hogy az egyesület pl. villamos rekonstrukciót hajtson végre az önkormányzat tulajdonát
képező szertárban, a szétmállott, ajtó nélküli villanyóra szekrényt lecseréltesse, megoldja a lapostető
beázási problémáját, vagy akár milliós összeggel finanszírozza a jármű valamely biztonsági
alkatrészének cseréjét.
A felmerült és lehetséges problémákról az önkormányzati képviselők ebben az évben is részletes,
írásos tájékoztatást kaptak.
A meglévő szertár , vagy egy lehetséges másik szertár kérdése eddig évek óta tárgyalások témáját
képezte. Ez is megakadályozza az egyesületet abban, hogy pályázzon a szertár felújítására.
A pályázati rendszerekben általában ilyenkor legalább 5 évre elidegenítési tilalmat írnak elő az
ingatlanra. Ez meggátolta volna az esetleges átköltözés lehetőségét is.
Az évek során több alkalommal informális jelleggel megtekintettük a lehetséges helyszíneket, de ennél
a szintnél nem tudtunk tovább lépni.
A régi szertáron bizonyos fokú állapotfenntartási munkálatok zajlottak (tetőszigetelés, cserépcsere,
ablakcsere és betonozás), mely arra enged következtetni, hogy a Szentlőrinc 358/2 hrsz.-ú ingatlan lesz
az önkéntes tűzoltóság hosszú távú elhelyezésének a megoldása. Ehhez az eddigi négy év tapasztalatai
alapján ez az ütem nem lesz elégséges.
Amennyiben ez így igaz, akkor érdemes lesz keresni egyéb pályázati lehetőségeket az elhelyezésünk
jelenleg elfogadhatatlan színvonalának javítására. Szociális blokkra, folyóvízre és szennyvízelvezetésre, villamos rekonstrukcióra, valamint fűtésre lenne szükségünk, hogy ne kelljen
szégyenkeznünk a tűzoltó szertárunk állapota miatt például a Nyitott Szertárkapuk országos akciója
során, vagy a partnertelepülés érdeklődő látogatói előtt.
5 napirendi ponthoz
Kategória módosítás, nyilatkozatok tűzoltási tevékenységről
Egyesületünk 2015. május 5-én kötötte meg a az első Együttműködési megállapodást a Szigetvári
Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksággal, mely szerint akkor III. kategóriás egyesületnek minősültünk.
2016. május 6-án aláírásra került a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság és az
egyesületünk között egy új Együttműködési megállapodás, , mely rögzíti, hogy a Szentlőrinci Önkéntes
Tűzoltó Egyesület, mint önkéntes mentőszervezet, a Szigetvidék Szentlőrinci Járási Mentőcsoport
tagszervezete.
2018. április 6-án megkötöttük a harmadik megállapodást, így akkortól az egyesületünk II. minősítésű
közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület.
2018. november 20-án aláírt új EMÜ szerint a tűzoltó egyesületünk I. kategóriás közreműködő
önkéntes tűzoltó egyesületnek minősül. Az együttműködési megállapodást a hatályos 7/2018 (VIII. 23)
BM OKF Főigazgatói utasítás alapján kötötték a felek

A megállapodás részletesen rögzíti az ÖTE kötelezettségvállalási feltételeit, a hivatásos tűzoltóság
kötelezettségeit, az egyesület jelenlegi létszámát és a gépjárműfecskendő málhaanyagának tételes
felsorolását.
A hivatkozott szabályozó jelentősen újraszabályozta a tűzoltásban és műszaki mentésben résztvevő
egyesületek beavatkozási feltételrendszerét.
Az EMÜ évenként kerül felülvizsgálatra és az abban foglaltak nem teljesítése esetén az egyesület
minősítését visszavonják. ezzel elveszik a magasabb kategória által pályázható összeg is.
Csak néhány feltétel: légzőkészülék, bevizsgált eszközök, kiképzett önkéntes tűzoltók, riasztási
rendszer, KAP program alkalmazása, rádiórendszer alkalmazása (majd ha lesz), ajánlott riasztási és
beavatkozási gyakoriság
6. napirendi ponthoz
Beavatkozás téli időjárási körülmények között
( A katasztrófavédelem által készített oktató anyag pptx kiterjesztésben a honlapunkon megtalálható)
Sajnálattal egészítjük ki a felkészítő anyagot azzal, hogy a tűzoltó autónkon sajnos nincs téli gumi, így
nekünk még ezzel is kell számolnunk.
A beavatkozást követően (ismételten csak sajnos) az önkéntes tűzoltóink melegedési lehetősége nincs
megoldva.
7. napirendi ponthoz
Tervek 2019-re
Megalakulásunkat követően lejár az 5 év és új tisztségviselő választást kell kiírni.
Felkészülünk a 2017-es átfogó ellenőrzés utóellenőrzésére.
Folytatódik a 2014-ben meghatározott szakmai célok megközelítése és lehetőség szerinti kiteljesítése.
Legalább a 2018-as év szintjén kívánjuk tartani a a Szentlőrinc város közéletében való részvételt.
Pályázati úton fel kívánjuk tölteni a gépjárműfecskendőt a meghatározott eszközökkel, tömlőkkel,
légzőkészülékekkel és a műszaki mentéshez szükséges eszközökkel. Elkezdjük a hiányzó tűzoltó
technikai eszközök beszerzését, pótoljuk a nyomáspróbán „Alkalmatlan, vagy selejtes” minősítést
kapott tömlők beszerzését.
Javítani kívánunk az elhelyezés jelenlegi állapotán, ennek érdekében kihasználjuk a pályázati
lehetőségeket és társadalmi elismertségünket.
Hosszútávú stratégiai megállapodást kívánunk kötni az eszközök és ingatlanok tulajdonosával,
melyben részletezhetnénk az önkéntes tevékenységünket, az elvárásokat és a tulajdonosi elvárásokat.
Folytatjuk az egyesületi tagok szakképzését, alapvizsgákat és típusvizsgákat kívánunk tenni.
Felkérésre anyagi ellentételezéssel járó tevékenységet is szeretnénk végezni (mely nem lehet ellentétes
az alapító okiratunkkal) a nagyobb pénzügy biztonság elérése érdekében.
Előkészülünk a HLP-288 forgalmi rendszámú tűzoltó autó műszaki vizsgájához.
Kialakítjuk a védőruhák tárolására alkalmas polcrendszert.
Rugalmasabb Internetes felületet kívánunk kialakítani.
Biztonságossá tesszük a honlapunkat, hogy megfeleljen az új biztonsági előírásoknak.
Az egyesületünk Facebook oldalát interaktívabbá kívánjuk fejleszteni.
Lépéseket teszünk egy gyorsabb és hatékonyabb riasztási rendszer kidolgozására.
Ápolni kívánjuk a partnertelepülés tűzoltó egyesületével a kapcsolatot.

8. napirendi ponthoz
Tűzoltó egyesület – polgárőr egyesület
A 2017-es évi taggyűlésen már felmerült annak a lehetősége, hogy a tűzoltó és a polgárőr szervezet
valamilyen közös szervezeti formában is működhetne. Az informális (nem kötelező) szavazáson
tagságunk fele-fele arányban viszonyult a kérdéshez.
Tekintettel arra, hogy az országban már több hasonlóan közös szervezet is működik (törvényesen)
javaslat hangzott el a lehetőségek feltárására és igény esetén közös civil szervezet létrehozására.
Ennek a lehetőségnek a korrekt vizsgálatához kértük fel a helyi polgárőr egyesület vezetőjét arra, hogy
adjon képet az egyesület működéséről, az egyesületi tagság létesítésének feltételeiről és a polgárór
tevékenység végzésének egyéb előírásairól.
Az egyesületünk taggyűlésén a tájékoztató, a kérdések és a válaszok elhangzását követően kívánunk
szavazni egy lehetséges egyesülés szándékáról.
Ezt követően a polgárőr egyesület is hasonlóképpen fog eljárni, majd azonos szavazási eredmény
esetén egy közös bizottság létrehozását javasoljuk, mely az egyesülés törvényi feltételeinek megfelelve
kidolgozza az új szervezet létrehozásának alaki feltételrendszerét, ütemtervét és javasolt alapító okirat
tervezetét.
Javasoljuk még, hogy egy lehetséges egyesülés és közös szervezet létrehozása előtt készüljön
megalapozott hatástanulmány a szervezet várható feladatairól, a szervezet elhelyezési lehetőségéről,
finanszírozási és irányítási rendszeréről.
Szentlőrinc, 2018. december 10.
Tóth György elnök

