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Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Jegyző Úr, Tisztelt Közgyűlés! 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Füzesgyarmat 2016-os éve igen mozgalmas volt. 

Jelentőset fejlődtünk eszközökben, állományban, laktanyában és ezek következtében 

minőségben is! 

 

2016-ban eszközeink jelentősen fejlődtek. A helyi adottságoknak mérten felkészültek vagyunk 

a káresetek felszámolásában. Ehhez járultak hozzá a pályázati pénzen vásárolt új motoros 

láncfűrészeink, világító berendezéseink, ruházatunk. Elmondhatom, hogy minden aktív vonuló 

személy rendelkezik saját bevetési védőruházattal. 4 különböző típusú motoros láncfűrésszel 

már nem okoz problémát az esetleges viharkárok felszámolása. Sisak és kézi lámpáinkkal 

sötétben, füstben jelentősen javultak a látási viszonyaink. Ezen felszerelések nagyban 

hozzájárulnak a káresetek mielőbbi sikeres felszámolásában. 

 

Személyi állományunk is bővült, fiatalodott a 2016-os évben.3-főt alkalmazunk, mint 

közmunkás. Ezzel biztosítva az eszközök és a laktanya folyamatos karbantartását és a szinte 

egész napos ügyeletet. Aktív vonulós állományunk 16 főre tehető. Ők azok, akik szabadidejüket 

nem kímélve vonulnak és segítenek a káresetek felszámolásában. Minden ilyen személy 

rendelkezik az alap tűzoltó tanfolyammal, kiegészítve egy speciális tűzoltó szakfelszerelés 

kezelésére jogosító bizonyítvánnyal. 

 

Az Önkormányzattól tartós bérleményünkben lévő szertárat jelentősen fel tudtuk újítani a 2016-

os évben. Köszönhető ez a megspórolt pénzünknek, pályázatnak és nagymértékben az 

Önkormányzatnak. Közel 60 m2 padlót és 90 m2 falat burkoltunk le, több nyílászárót is 

kicseréltünk. 

Az Önkormányzat a homlokzati felújításban segített bennünket. A többi munkát az Egyesület 

tagságában lévő önkéntesek vállalták közösségi munka keretében időt és erejüket nem kímélve. 

 

Az elmúlt évek jelentős fejlődése és a 2016-os évi fejlődés eredményeképpen 2016.09.01.-től 

Önállóan beavatkozó tűzoltó egyesületté váltunk. Ez igen nagy megtiszteltetés és dicsőség, ám 

igen nagy felelősséggel jár! Szabadidőnktől függően ún. készenléti szolgálatot látunk el. Ez idő 

alatt, ha a vállaltműködési területünkön (Füzesgyarmat és Kertészsziget közigazgatási határa) 

káreset van kötelezően vonulunk, és a káreset mértékétől függően adott esetben csak Mi, 

hivatásos egység nélkül avatkozunk be. Ilyen ügyeleti időt évi 3000 órát kell adnunk. Ezt az 

ügyeleti időt önként, szabadidejüktől függően, térítésmentesen adják a tagok.  

 

 

 

 

 

2016.évi káresetek számokban: 



 

2016.01.01.-2016.11.14. között összesen 21 káreset történt Füzesgyarmat területén. Ebből 

tűzeset 14, műszaki mentés 7 alkalommal. Beavatkozást igénylő esemény 12, téves jelzés 9. Az 

Egyesület összesen 16 alkalommal tudott közreműködni a káresetek felszámolásában. A 

kimaradó esetekben műszaki meghibásodás és ráérő önkéntes hiányában nem tudtunk 

közreműködni. 

Ezen tevékenységeken kívül több alakalommal vettünk részt helyi és szomszéd települések 

rendezvényein biztosítási és bemutató céllal.( Füzes Fesztivál,Füzes Tunning, Kertészsziget 

nap,Bucsa gyermeknap,Kertészsziget gyermeknap,Kuka Robotics Hungária Ipari Kft családi 

nap,stb) Az Önkormányzattal együttműködve idén is több alkalommal segítettünk a veszélyes 

fák gallyazásában,eldugult átereszek kimosatásában. A helyi lakosság is rendszeresen kéri a 

segítségünk főként fa gallyazás és darázsfészkek irtásában. 


