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Tájékoztató a Tűzoltó Egyesület 2016. évi tevékenységéről

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!
A Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi megújulása óta a 2016-os volt az első
olyan év, melyről megállapíthatjuk, hogy szakmailag és erkölcsileg is hatékony és eredményes év
volt. Az év eleji taglétszámunk 20 fő volt, mely az év végére 23 főre bővült. A stabil működés
mellett, fontosnak tartjuk a szakmai fejlődsét is. Egyesületünkből 22 fő vett részt tűzoltó
alapképzést, valamint 2 fő az alapképzésen felül tűzoltás vezetésből is sikeres vizsgát tett.
Az április és május hónap a Megyei Tűzoltó Versenyre való felkészülésről szólt. A
Révfülöpön megrendezett versenyen a 400-as kismotor fecskendő kategóriában az előkelő I.
helyezést szereztük meg. Időközben szoros együttműködésbe kerültünk az Ábrahámhegyi Önkéntes
Tűzoltó Egyesülettel, melynek köszönhetően a falunapon közös tűzoltó bemutatót tartottunk.
Júliusban kitisztítottuk a Cinege-közben található vízátfolyót, valamint a július 13-án este
történt hatalmas vihart követően, megtisztítottuk a 77-es számú főutat a nagy mennyiségű
hordaléktól, valamint a vihart követő napokban segédkeztünk a hivatásos tűzoltóságoknak a
kármentesítésben, tetők, padlások fóliázásában.
A nyár folyamán lehetőségünk nyílt egy Mercedes Benz 308-D típusú, többcélú csapatszállító
jármű megszerzésére a németországi Regensburg városából. A jármű az Önkormányzat 250 000 Ftos támogatásának és Rig Lajos országgyűlési képviselő úr segítségének köszönhetően egyesületünk
tulajdonába került. Kisebb esztétikai javításokat követően az autót szeptemberben forgalomba
helyeztük, és a megfelelő feliratokkal elláttuk, melyet az egyesület tagsága, továbbá Mohos János és
Őri Sándor egyéni vállalkozók anyagi támogatásukkal segítették. Ezzel párhuzamosan a Veszprém
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal a korábbi IV. szintű megállapodásunkat II. szintűre
„beavatkozásra jogosultra” módosítottuk, ez által nagyobb pályázati támogatásra tudunk pályázni az
elkövetkezendő években.
Ősszel részt vettünk a helyi szüreti felvonuláson, valamint polgármester úr kérésére elkezdtük
az „újfaluban” lévő, szinte teljesen feltöltődött átereszek tisztítását. A munkálatokat 2017-ben
folytatjuk. Csatlakoztunk a tapolcai járási mentőszervezethez a Vulkán Mentőcsoporthoz, mely a
szakmai fejlődés és tapasztalat szerzés mellet, még több pályázati lehetőséget biztosít számunkra.

November 25-én megtartottuk rendhagyó hivatalos tűzoltó autó átadási ünnepségünket,
melyen a helyi képviselő testület és civil szervezet vezetők mellett a térség országgyűlési
képviselője és a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetői is megtiszteltek
jelenlétükkel.
Decemberben átvettük az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiírt belső
pályázaton nyert 170 000 Ft értékű tűzoltás technikai eszközöket. Ugyanezen a pályázaton az
egységes megjelenés kialakítására 80 000 Ft-ot nyertünk, melyből egyen pólókat készíttettünk.
Az év folyamán folyamatosan dolgoztunk a tűzoltó szertár felújításán. Lebontottuk a „régi
kazánház funkcióját vesztett kéményét, valamint szigeteltük a lapos tetőt, ezzel megszűnt az épület
beázása. Elkészült a teljes szertár belső beázott falfelületének újra vakolása és az egész épület
festése is. Az irodahelyiség bejáratához, féltetőt építettünk, valamint a nagy szertár ajtó csiszolása
és festése is megtörtént.
Tisztelettel köszönöm a Képviselő-testület egész évi támogatását. Úgy gondolom, hogy
minden szempontból sikeres évet tudhatunk magunk mögött.
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