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Tisztelt Képviselő - Testület!

Hivatkozva 1/2016 iktatószámmal megküldött tájékoztató levelükre, mellékelten benyújtjuk 
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pálháza 2015. évi munkájáról szóló beszámolóját, illetve 
2016. évi célkitűzéseit, az alábbiak szerint:

Beszámoló az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pálháza 
2015. évi munkájáról, 2016. évi terveiről

Elsőként szeretnék szólni az Egyesület életében történt jelentős változásokról, a 2015. év 
von atkozásában:
2015. március 20-án Tisztségváltó Közgyűlést tartottunk, ahol az egyesület akkori 
tisztségviselői lemondtak megbízatásukról és helyettük új vezetőségi tagok kerültek 
megválasztásra.
Elnök: Nagy József
Önkéntes tűzoltó parancsnok: Kovács Csaba 
Szertáros: Szemán Nándor 
Titkár: Petercsák Ottó 
Gazdasági felelős: Tóth László
A közgyűlésen módosításra került az egyesület alapszabálya is, így egyesületünk a vonatkozó 
hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően működik. Kibővítettük továbbá egyesületünk 
alapszabályban foglalt tevékenységi körét is, gondolva az elkövetkezendő hónapok pályázati 
lehetőségeire. Szintén ezen megfontolásból az idei évben a bíróságon bejegyeztetjük 
egyesületünk közhasznú státuszát -tekintettel arra, hogy megfelelünk a jogosultsági 
feltételeknek-. Jogi képviselőnket már az idei évben megkerestem az alapszabály -fentieknek 
megfelelő- átdolgozása céljából.
A tisztségváltó közgyűlést követően, az egyesület tulajdonában, illetve használatában lévő 
tárgyi eszközök átadás-átvételre kerültek, melyről jegyzőkönyv készült.

2015. évi tevékenységeink:
15.
s 2 
17.

Kéménytűz (4 fő vonult)
Tisztségváltó közgyűlés
Szertár leltározása, tárgyi eszközök átadás-átvétele 
Tűzoltó napon részvétel (Sátoraljaújhely)
100. éves aRestei Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
Részt vettünk a Városi Gyermeknapon 
Fűkaszák leltározása és kiosztása
Petercsák Antal -volt önkéntes tűzoltó parancsnokot köszöntöttük 80 éves 
születésnapja alkalmából.
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július 22. 
július 25.

augusztus 8. 
augusztus 12. 
augusztus 17.

szeptember 1. 
szeptember 1. 
szeptember 2. 
szeptember 9. 
október 10.

Fejlesztésekről
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pálháza a 2015-ös évben jelentős fejlesztéseket valósított, 
meg és jelentős eredményeket ért el.

• 2015. év márciusában a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Hivatal által
meghirdetett, „Civil szervezetek parlagfű mentesítésének tevékenysége” alapjára 
sikeres pályázatot nyújtottunk be, melynek keretében beszerzésre került 

H 8 db STIHL FS-460 Motoros fűkasza 
H 8 db Szitaszövésű álarc
m 2db STIHL-SR 450 motoros permetező és granulátum szóró gép 
K 2 db Védő álarc

a Emberi Erőforrások Támogatáskezelő által nyújtott működési támogatásból az alábbi 
költségeket tudtuk fedezni: 

o Könyvelési költség 
o Banki költségek 
o Jogi szolgáltatás díja 
o Üzemanyag beszerzés
o Fűkaszák üzemeltetéséhez kapcsolódó (üzemanyag, kenőanyagok, damilok, 

pótalkatrészek, védőeszközök, munkavédelmi ruházatok) 
o Hímzett pólók vásárlása 
o Postaköltség
o Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 
o Kiküldetési költségek 
o Reprezentációs költségek 
o Irodaszer beszerzés

® BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által meghirdetett Önkéntes tűzoltó 
egyesületek 2015. évi támogatására az alábbiakat nyertük: 

o 5 db melles csizma 
o 2 db benzinmotoros láncfűrész 
o 1 db zagyszivattyú

ezek az eszközök jelen pillanatig még nem kerültek az OKF részéről átadásra.
® BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Önkéntes mentőszervezetek 2015. 

évi támogatására az alábbiakat nyertük: 
o 1 db mentőkötél 
o 22 db melles csizma
o 22 db fekete gyakorló "általános" védőruha (melles nadrág, zubbony, + sapka, 

+ póló *2)
ezek az eszközök jelen pillanatig még nem kerültek az OKF részéről átadásra

Műfüves pálya környezetének rendbetétele, fűkaszálása 
Részt vettünk a Városnapi rendezvény megvalósításában, többek közt az 
Önkormányzat által meghívott vendégek számára főztünk a helyi Polgárőr 
Egyesülettel közösen.
Részt vettünk a Megyei Polgárőr napon Kovácsvágáson 
Fűkaszálás az önkormányzati tulajdonban lévő beépítetlen építési telkeken 
A régi rendőrség épületébe kaptunk az Önkormányzattól egy rácsokkal 
zárható helységet, ahová az Egyesület tulajdonában lévő tárgyi eszközöket 
biztonságosan elhelyezhettük.
A rendőrséggel közösen részt vettünk Bájtéi Péter keresésében.
Parlagfű irtást végeztünk a Móra Ferenc úton és a tűzoltó szertárnál 
Parlagfű irtás a Garbócon
Parlagfű irtás az Inkubátorház mögötti önkormányzati telken.
Fűkaszák és egyesületi tárgyi eszközök karbantartása, tisztítása.



• Pálháza Város Önkormányzata által nyújtott 2015 évi támogatást is működési 
költségeinkre fordítottuk:

o postaköltség 
o banki költség 
o üzemanyag költség 
o reprezentációs költség

Összességében a 2015-ös évben 5 665 000,- Ft támogatást nyert el Egyesületünk.

2016. évi terveink:
Egyesületünk használatában, illetve a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonában 
lévő ZUK tűzoltó gépjárművet és utánfutót a tavalyi évben sikerült műszaki vizsgára 
felkészíteni és levizsgáztatni. Műszaki érvényessége: 2017.04.08. Ahhoz, hogy a tűzoltóautó 
működőképes legyen, folyamatosan indítani, járatni és karbantartani kell, ami felesleges 
költséget eredményez, mivel a tűzoltóautó egyáltalán nem üzembiztos, vonulás céljából 
teljesen alkalmatlan. Ennek alapján az idei éven már nem tervezzük a gépjármű használatát, 
erre további költséget nem kívánunk fordítani.
Mivel Egyesületünk nem létezhet gépjármű nélkül, ezért az idei évben vagy pályázati 
forrásból új gépjárművet, vagy felajánlásokból, támogatásokból és önerőből egy használt autó 
vásárlását tervezzük. Amennyiben nem találunk megfelelő pályázati forrást, szeretnénk kérni 
a Tisztelt Képviselő - Testület ezen irányú támogatását.

Mint minden civil szervezet, egyesületünk sem működhet megfelelő utánpótlás nélkül. A 
tavalyi évben próbálkoztunk tűzoltó szakkör indításával a Hegyközi Általános Iskolába járó 
gyermekek körében, melyre elég szép számmal jelentkeztek a tanulók. A szakkör azonban a 
mi hibánkból adódóan néhány alkalom után abbamaradt. Az idei évben -újra átgondolva- 
pályázati forrásokat kihasználva, megfelelő eszközök vásárlásával, szakember bevonásával és 
szorosabb együttműködés kialakításával nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni az utánpótlás 
nevelésére.

Az idei évben is folytatjuk az Önkormányzati területek -térítésmentes- fűkaszálását, 
rendbetételét. Munkánkat önkéntes alapon végezzük, jelenleg öt-hat állandó egyesületi taggal. • 
Az ehhez szükséges damilt, adalékot és üzemanyagot egyesületünk biztosította. Bízunk 
benne, hogy ezen tevékenységünkkel sikerült egy folyamatot megindítani a lakosság körében 
az önkéntesség irányában.

Pályázati forrásokból az idén tovább kívánjuk bővíteni az egyesület tárgyi eszköz állományát, 
úgy eszközök, mint felszerelés terén. Az egyesület szertárában lévő régi, használhatatlan, 
mára már elavult felszereléseket, eszközöket selejtezzük. Célunk egy olyan felszerelés és 
eszköz állomány felfejlesztése, amely lehetővé teszi az egyesület tevékenységi körébe tartozó 
feladatok maradéktalan ellátását, a lakosság kiszolgálását.

Az idei évben már két pályázatot is benyújtottunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
meghirdetett

® „Civil szervezetek 2016. évi működési támogatása”, illetve
• „Civil szervezetek 2016. évi szakmai programjának támogatása” alapjára.

Egyesületünk alaptevékenységét 24 fővel továbbra is ellátjuk településünkön és 
vonzáskörzetében.



Ezúton szeretném megköszönni a Tisztelt Képviselő- Testület 2015. évi működési célú 
támogatását, valamint bízom benne, hogy tevékenységünk alapján, további támogatásra 
érdemesnek találják egyesületünket.

Tisztelettel:


