
Beszámoló a Füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE) elmúlt évi 
tevékenységéről 

 
Készítette: Györösi S. Máté egyesületi parancsnok 

 
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Jegyző Úr, Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
Az ÖTE az elmúlt években rengeteget fejlődött hála az helyi Önkormányzatnak, vállalkozóknak, és 
magán személyeknek! 
 
Lecseréltük a gépjármű állományunkat. A gazdaságtalan fenntarthatóságú IFA W50 fecskendőt egy 
Mercedes 1019 típusú fecskendőre váltottuk a Mercedes 609 típusú csapatszállítót egy VW T4 típusú 
csapatszállítóra váltottuk. Ezzel a váltással egy gazdaságosabb fenntarthatóságú és biztosabb 
működtethetőségű gépjárműpark áll rendelkezésünkre. 
 
Szakfelszereléseink és védőruhánk is sokat javultak. Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 
kiírt pályázaton több, új felszereléseket, védőeszközöket nyertünk. Dugólétrát, kámzsákat, bevetési 
védőkesztyűket, bontóbaltát, csizmákat. 
 
Vállalkozók és cégek által kapott támogatásból robbanás biztos, strapabíró lámpákat vásároltunk. 
 
Idei évben is több nyertes pályázat által kapott támogatást tudunk eszközre váltani. 
Folyamatban van új bevetési védőruhák, gyakorló és formaruha, tűzoltó tömlők, sugárcsövek, sisakok, 
műszaki mentő eszközök beszerzése. 
 
Személyi állományunk és képzettségük is megfelel a követelményeknek. 
Elmondhatom, hogy 12 aktív tagunk van, akik készek a káresetek során menteni és elhárítani.  
A teljes taglétszám 70 feletti. A kis létszámú aktív tagság magyarázható a sok támogató taggal, akik a 
lakhelyük, munkájukból, korukból kifolyólag nem tudják vállalni az aktív munkásságot. 
 
Az ÖTE minden évben együttműködési megállapodást köt a Szeghalmi hivatásos tűzoltó 
parancsnoksággal. Idén ez I.Kategóriájú, ami azt jelenti, hogy az átlagnál jobb a felszereltségünk és 
beavatkozó képességünk. 
 
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság célul tűzte ki, hogy 2016. II. félévétől az ÖTE 
önállóan beavatkozó, területtel rendelkező önkéntes tűzoltó egyesület legyen. Ez azt jelentené, hogy az 
ÖTE aktívtagjai szabadidejüktől függően ügyeletet látnak el és ez idő alatt keletkezett, az 
alapszabályban vállal területeken keletkezett káreseteknél esetlegesen önállóan, hivatásos tűzoltóság 
nélkül beavatkozik. Ez nagyfokú felelősséggel jár. 
 
Előnye, hogy szakszerű beavatkozás, kárelhárítás gyorsan, lényegesen rövidebb idő alatt 
megkezdődik. Helyi emberek, helyi terepen dolgoznának, nagyfokú ismeretséggel bírva a településen. 
Helyismeret megléte nagyon fontos! 
 
Ehhez a jelenleginél még nagyobb fokú támogatás kell, főleg anyagi, mert a beavatkozáshoz szükséges 
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felszerelések és a fecskendő készenlétben tartása sok pénz felemészt. Nem tehetjük, engedhetjük meg, 
hogy egy bevizsgálatlan kötéllel mentünk életet, egy műszaki nélküli autóval vonulunk. 
 
Kérem a Polgármester Urat és a Tisztelt Közgyűlést, hogy amennyiben szeretnének egy helyi, 
szakszerű, gyors tűzoltóságot a településünkön ne csökkentsék az éves támogatásunkat, és ha mód van 
rá emeljék azt!  
 
Köszönjük az eddigi erkölcsi és anyagi támogatást! 
 
Bizalommal, reménykedve, tettre készen várjuk az jövőt! 
 
 
Tisztelettel:  
 
 
 
 
 

Györösi S.Máté 
 Fgy ÖTE pk 

 


