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Tájékoztató a Tűzoltó Egyesület 2017. évi tevékenységéről

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!
A Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. éve a szakmai fejlődés és a
beavatkozáshoz szükséges eszközállomány növekedéséről szólt. Az év eleji taglétszámunk 23 fő
volt, mely az év végére 24 főre bővült. A stabil működés mellett, fontosnak tartjuk a szakmai
továbbképzést is. A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ által szervezett, Badacsonytomajon
megtartott tűzoltó-technika kezelői tanfolyamon, négy géptípusból sikeres vizsgát tettek az
egyesület tagjai. Korongos-motoros gyorsdaraboló kezeléséből 2 fő, motoros láncfűrész
használatából 2 fő, átemelő szivattyú kezeléséből 5 fő és hidraulikus feszítővágó használatából 3 fő
sikeres vizsgát tett. A szakmai fejlődés mellett fontos hangsúlyt fektettünk, a pályázati lehetőségek
hatékony kihasználására. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy az elmúlt évben 1,1 millió forint
értékben nyertünk eszközöket a különböző pályázatokon. A mentőszervezeteknek kiírt pályázaton
egy nagy teljesítményű zagyszivattyút és egy 3x11 fokos alumínium létrát, az önkéntes tűzoltó
egyesületeknek kiírt pályázaton motorfűrészt, EDR rádiót, mentő köteleket, tűzoltó technikai
eszközöket és kéziszerszámokat sikerült egyesületnek megszereznie. Az év elején a Nemzeti
Együttműködési Alap által, a civil szervezetek működésének támogatására kiírt pályázaton
egyesületünk 300 000 forintot nyert.
Május hónapban meghívást kaptunk, a Komárom-Esztergom Megyei Tűzoltó Szövetségtől a
III. Tűzoltó találkozón való részvételre, melynek köszönhetően egy szìnvonalas szakmai versenyen
mérhettük össze tudásunkat további 19 önkéntesekből és hivatásosokból álló csapattal Rédén. Fiatal
csapatunk extrém és normál kategóriában is nagyon szépen teljesìtett.
Június első fele a Megyei Tűzoltó Versenyre való felkészülésről szólt. A Révfülöpön
megrendezett versenyen a 400-as kismotor fecskendő kategóriában az előkelő I. helyezést szereztük
meg. A hagyományoknak megfelelően, idén is tűzoltó bemutatóval készültünk a falunapra, melyet
az Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, és a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltósággal
közösen tartottunk meg.
Június 25-én hajnalban történt hatalmas felhőszakadást követően, megtisztítottuk a 77-es
számú főutat körülbelül 300 méteres hosszában, valamint több mellékút felületéről is eltávolítottuk

a hordalékot, magasnyomás és kéziszerszámok segítségével. Az újfaluban 2 személynél
szivattyúztuk a szerelőaknát.
Augusztus hónapban befejeztük a Dörögdi utcában lévő átereszek tisztítását. Ábrahámhegy
Község polgármesterének meghívására részt vettünk a minden évben megrendezésre kerülő BÁLAkupán, melyen a III. helyezést szereztük meg. Leellenőriztük és dokumentáltuk településünk
tűzcsapjait. Ezt követően jelentést írtunk a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóságnak a hibás
tűzcsapokról. Elvégeztük továbbá a „belfalu” földalatti tűzcsapjainak festését is.
Ősszel részt vettünk a helyi szüreti felvonuláson, a Vulkán Mentőcsoport által szervezett
gyakorlaton Lesencefaluban, valamint az évente kötelező minősítő gyakorlatunkon. Idén
roncsvágásból kellett számot adni tudásunkból, melyet a Katasztrófavédelem megfelelőre
minősített.
Tisztelettel köszönöm Polgármester Úr és a Képviselő-testület egész évi támogatását. Úgy
gondolom, hogy minden szempontból sikeres évet tudhatunk magunk mögött.
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