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Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Jegyző Úr!

Tisztelt Képviselő Testület!

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Füzesgyarmat (továbbiakban ÖTE) 201 7-es éve igen

mozalmasra sikerült. Teljesítettük az Önállóan Beavatkozó Tűzoltó Egyesületi

kötelezettségünket. túl vagyunk a 3000 óra készenléti óraszárnon. (olyan, mintha napi 8 órás

munkarendben dolgoznánk az év minden napján).

Sajnos több káreset történt a tavalyi évhez képest a működési területünkön, ami főként a

szélsőséges-viharos időj árásnak köszönhető. Füzesgyarmat Város területén 24 alaklommal

Kertészsziget község területén 2 alkalommal volt riasztás .A működési területen történt

riasztások száma eddig mindösszesen tehát 26. Az ÖTE 19 alkalommal vonult a káresetekhez,

ezekből 5 alkalommal teljesen önállóan avatkozott be. Sajnos 2 alkalommal létszámhiány és 5

alkalommal a gépjárműfecskendő műszaki hibája, műszaki vizsgára történő felkészítése miatt

nem tudtunk vonulni.
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Az alábbi táblázathót részletesen taglalja az ÖTE riasztási adatait

ÖTE vonulásai

Káreset
Beavatkozást igénylő 23

Jellege
Kiérkezés előtt fetszámolt 3

Téves jelzés 2

Füzesgyarrnat 18

Település
Kertészsziget

Szeghalom
Orosháza 7

A táblázatban szereplő 9 (2 szeghalmi és 7 orosházi), működési területen kívüli VOflLlláSUflkat

a káreset jellege kívánta meg. 8 esetben a rendkívüli viharos időjárás miatt fakidőJésekhez, I

esetben a Szeghalmon keletkezett nagy kiterjedésű és nagy erőt igénylő tűzesetben

rn űködtünk közre.

A káresetek mellet a 2017-es évben is sok felkérésnek tettünk eleget. Gyermeknapokon,

Városnapokon, más Civil szervezetek rendezvényein és egyéb rendezvényeken vettünk részt,

rendezvénybiztosítás és bemutató cél fal.

A kötelező gyakortatokon és minősítéseken túl, nagy hangsúlyt fektettünk a tagság képzésére.

Több alkalommal az idén beszerzett és használatba állított feszítő-vágó berendezéssel

tartottunk roncsvágási gyakorlatot. Külön felkészülünk az évszaknak megfelelő és várható

káresetekre (például télen a jégről mentés, ősszel a tüzelési berendezések meghihásodásából

adódó káresetekre.) Folyamatosak a képzések és vizsgák az állományt il]etően. Bővültünk

hivatásos gépjármű vezetőkkel és tűzoltás vezetőkkel is.
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Az ÖTE stabil működéséhez nélkülözhetetlen költségek fő részét az Önkormányzattól kapott

működési pályázat fedezi. Ilyen például a gépjárműfecskendő műszaki vizsgáztatása és

kötelező biztosítása, tűzoltó technikai felülvizsgálata. A vonulások és gyakorlatok során,

karbantartásokkor felmerülő üzem- és kenőanyag költségét is ebből a támogatásból fedezzük.

Rendszeresen készen állunk az Önkormányzat és a lakosság szolgálatára. Veszélyes fák

gallyazását, átereszek mosását is elvégezzük kérésre.

FoJyamatosan fejlődő és újuló civil szervezet az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Füzesgyarmat.

Sikeresen pályázunk több, célirányosan kiírt pályázaton. Ennek köszönhetően idén a tűzoltó

szertár-garázs újul meg. Nyílászáró csere, padló és falburkolás. álmennyezet készítése van

fblyamatban.

Köszönjük az erkölcsi és anyagi támogatást egyaránt! Bízunk a további sikeres közös

együttműködésben.

Füzesgyarmat, 2017.11.14.
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