Nagyhalászi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Beszámoló az egyesület 2020. évi tevékenységéről
Tisztelt képviselő testület!
A Nagyhalászi Önkéntes Tűzoltó Egyesület vállalt települései:
Nagyhalász, Tiszatelek és Tiszarád.
A 2020-as évben 39 jelzés érkezett a Központi Megyei Ügyeletre,
melyekből 23 jelzés tűzesettel, 16 jelzés műszaki mentéssel
kapcsolatos volt.
A jelzések közül 29 eset tűzoltói beavatkozást igényelt, 4 eset téves
jelzés, 1 szándékosan megtévesztő jelzés, 1 utólagos tűzeset, 4
kiérkezés előtt felszámolt eset volt.
Ezeknek az eseményeknek a többségénél jelen voltak a Nagyhalászi
Önkéntesek is, kiegészítve a szomszédos Tiszatelek és Tiszarád
településről érkező elenyésző számú beavatkozások egy részénél is.
Mindösszesen 17 alkalommal indultunk segíteni, hol a
tűzoltógépkocsinkkal,
sofőr
hiányában
kisbusszal,
vagy
személygépkocsival.
Az elmúlt év tavaszán a csapadékos időjárásnak köszönhetően kevés
avartűzhöz kellett vonulnunk, az év többi részében jobbára a műszaki
mentések adtak feladatot önkénteseinknek.
A 2020. június 12-én lesújtó vihar szerencsére Nagyhalászt éppen
elkerülte, így helyben nem, de a Megyei Ügyelet kérésére
Tiszabercelen nagy szükség volt a segítségünkre. Aznap éjszaka
mintegy 6 helyszínen végeztünk tető helyreállítást, fóliázást vagy
veszélyesen megdőlt kémények, fák eltávolítását.
Kivettük a részünket a Covid járvány elleni védekezésben is. A
gépkocsinkat sofőrrel együtt rendelkezésre bocsátottuk az
Önkormányzat
által
lakosságnak
juttatott
védőeszközök
kiszállításához. Segítettünk a karanténban lévő családoknak a
gyógyszerkiváltás és bevásárlás intézésében, valamint több

alkalommal végeztünk fertőtlenítést a közforgalmú intézményekben az
Önkormányzat által vásárolt Ózongenerátorokkal.
Továbbra is sikeresen veszünk részt a különböző pályázatokban, így
2020-ban is több mint egymillió forint értékű tűzoltótechnikai
eszközöket kaptunk. A működési költségeink fedezéséhez Uniós
pályázat és Önkormányzati támogatás nyújt segítséget.
Egyesületünk tagszervezete, a térségben megalakult Rétköz 8 Járási
Mentőcsoportnak, amelynek köszönhetően egy nagy teljesítményű
Quad-ot utánfutóval és további védőruházati eszközöket vehettünk át
az elmúlt év decemberében.
Az egyesület anyagi és személyi helyzete stabil, folyamatos
működésünknek nincs akadálya.
Eszközkészletünk továbbra is gyarapszik, több évre visszamenőleg
elmondhatjuk, hogy évente egymillió forint körüli értékben nyerünk
felszereléseket, így folyamatosan modern és megbízható eszközökkel
és biztonságos felszerelésekkel avatkozhatnak be önkénteseink.
A szabályszerű működésünk felügyeletét a Szabolcs Szatmár Bereg
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
és
a
Kisvárdai
Katasztrófavédelmi Kirendeltség szervei látják el.
Az ellenőrzések alkalmával egyik esetben sem tártak fel komoly
hibákat, hiányosságokat. Itt jegyezném meg, hogy nemrégiben egy
nagy átfogó ellenőrzésen esett át az egyesületünk, ahol töviről-hegyire
megvizsgáltak mindent és csak három kisebb hibát állapítottak meg:
- a leltáríven csak egy aláírás szerepelt
- csak három fő rendelkezett érvényes orvosi alkalmasságot
igazoló papírral
- lejártak a légzőink felülvizsgálati lapjai
A feltárt hiányosságokat pótoltuk,
felülvizsgálata folyamatban van.

a

légzőkészülékek

A Tűzoltó Egyesület vonatkozásában is fontos kiemelni, hogy az
önkéntes tűzoltóink is társadalmi munkában, anyagi ellenszolgáltatás
nélkül, szabadidejük terhére végzik tevékenységüket. Fizetést ennél az
egyesületnél sem kapunk és nem is várunk el cserébe! Az aktív

polgárőröknek járó helyi adómentesség a tevékeny Önkéntes
Tűzoltókat is megilleti, köszönet érte az Önkormányzatnak!
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