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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
   

Tárgy: Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Mezőberény 
                                                            2018. évi munkájáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület, Polgármester Úr! 
 

 
            A 126. évébe lépett Önkéntes Tűzoltó Egyesületünk tagsága nevében megköszönöm a 
lehetőséget, hogy Önkéntes Tűzoltó Egyesületünk elmúlt évi tevékenységéről széles körben 
tájékoztatást adhatunk. 
 
     Az egységes Katasztrófavédelem rendszerében a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok, 
önkormányzati tűzoltóságok mellett az önkéntes tűzoltó egyesületek szerepe továbbra is jelentős a 
lakosság védelmében. 
 
    Önkéntes tűzoltó egyesületünk tagsága a településen a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási, és 
műszaki mentési feladatok ellátásában közreműködő társadalmi szervezet, amely alapszabályában ezt, 
tevékenysége céljaként rögzítette. Egyesületünk az alapszabályban és a kiképzési tervben 
rögzítetteknek megfelelően végezte önként vállalt feladatait. 
 
   A tűzoltási és műszaki mentési tevékenységek végzéséhez meg kell felelni a jogszabályok, 
intézkedések által támasztott követelményeknek, ezek hiányában a tűzoltási és műszaki mentési 
tevékenység nem végezhető. 
 
   Az ÖTE rendelkezik a 7/2018. (VIII.23.) BM OKF utasítás szerinti Együttműködési 
Megállapodással, melyet a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltósággal kötött. 
 
Tűzoltóink mindegyike munka- vagy tanulóviszonyban áll, illetve nyugdíjas. 
  
      Tűzoltóink tűzoltási és műszaki mentési, ill. szolgáltatási feladataikat munkaidőn kívül, 
szabadidejükben, térítés nélkül végzik. 
 
     Taglétszám: 34 fő. Diáktűzoltó: tagfelvétel előtt: 2 fő, utána: 0 fő. Tiszteletbeli tag: 3 fő, pártoló 
tag: 14 fő. A 2019. évi közgyűlésen 5 fő kérte felvételét, így a taglétszám 39 főre módosult. 
 
Vonuló tűzoltó: 18 fő. 
 
   Egyesületünk továbbra is megfelelően képzett, stabil, vonuló képes létszámmal rendelkezik.  
Vonuló tűzoltóink rendelkeznek – az előírásoknak megfelelő- különböző szaktanfolyamokon szerzett 
végzettségekkel. 
Eszközeink megfelelnek a jelen kor elvárásainak. 
   A szakmai munka színvonalát jelentős mértékben növeli a két hivatásos tűzoltó, (az idei évtől 3 fő) 
akik részt vesznek társaik képzésében és a tűzoltásban is, továbbá a 2013. október 1-től Mezőberénybe 
telepített katasztrófavédelmi őrs parancsnoka.  
Egyesületünk segíti a hivatásos tűzoltók munkáját a Mezőberényben keletkezett tűzesetek 
felszámolásában és a műszaki mentésekben  
   Egyesületünk szakmai felügyeletét 2012. évtől a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és a 
Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség látja el, ezen belül a szakmai információk továbbítása, a 
felkészítés, valamint az előírások szerinti működés ellenőrzése is ezek közé tartozik.  
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     Felnőtt tűzoltóink a tűzoltásban, mentésben és a különböző szakmai megmozdulásokban úgy, mint 
rendszerbe állító gyakorlat, közös szituációs gyakorlat és parancsnoki ellenőrző gyakorlat a 
katasztrófavédelmi őrssel, igazolták elhivatottságukat és rátermettségüket.  
   A katasztrófavédelmi Őrs Mezőberénybe telepítését követően feladataink némiképp átrendeződtek. 
Nagyobb hangsúlyt kapott a kármegelőzés, főleg a viharkárok megelőzése érdekében végzett munkák, 
a veszélyes fák kivágásával, illetve gallyazásával.  
   Diák tűzoltóink az elmúlt évben is lehetőségeik szerint vettek részt a foglalkozásokon és reményeink 
szerint biztosítják egyesületünk utánpótlását.  
 
     A 2018. évi események: 
 
     -     Az alapszabályzatunk szerint tartottuk meg vezetőségi üléseinket. (március 6-án és 
           november 27-én.) 

- Felnőtt és ifjúsági tűzoltóink heti-kétheti rendszerességgel vesznek részt az elméleti és 
gyakorlati foglalkozásokon, készülnek a tűzoltó versenyre, emellett elvégzik az aktuális és 
szükséges karbantartási munkákat és rendben tartják a tűzoltó-laktanya környékét is. 

-    Gépjárműveinket levizsgáztattuk, műszakilag kifogástalanok, vonuló képesek. (Az IFA 
      vizsgáztatása átcsúszott idén januárra.) 
-    Vonuló tűzoltóink foglalkozás-egészségügyi vizsgálata megtörtént. 
-    Vonuló tűzoltóink megfelelő balesetbiztosítással rendelkeznek. 
-    Eszközeink és védőfelszereléseink munkavédelmi felülvizsgálata megtörtént. 

     -     A január 3-án, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz benyújtott 2018. évi 
           Regisztrációs Nyilatkozatot a Támogatáskezelő január 4-én visszaigazolta és rögzítette 
           a pályázatkezelő rendszerben. 

- Január 9-én 2 fő részére kértem időpontot a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól PAV I. 
vizsgálatra. 

- Január 10-én az MTSZ irodától kapott felkérés alapján 19 tűzoltónkat terjesztettük fel 
szolgálati éremre. 

- Január 11-én továbbítottam a Civil Fejlesztő Központ kérésére a 2018. évi 
rendezvénytervünket. 

- Január 18-án 3 ifjú tűzoltót neveztünk be kisgépkezelő tanfolyamra és vizsgára, 2-2 kisgépre a 
Békéscsabai HTP-re (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság). 

- Január 22-én benyújtottam a 2017. évi 387-13/2017. ügyiratszámú Támogatási Szerződés 
elszámolását 370 000 Ft támogatásról az Önkormányzat részére.  

- Január 22-én elküldtem a Megrendelőt és a Jelentkezési lapot az F.M.K Padsor Felnőttképzési 
Kft címére 5 fő részére fakitermelő tanfolyam és vizsga tárgyában.    

- Január 23-ra sikeres egyeztetések eredményeként, jelentős számú helyi vállalkozóval és 
néhány magánszeméllyel Együttműködési Megállapodás-t írtunk alá egyesületünk pénzügyi 
működőképességének biztosítása érdekében. Ezek a vállalkozók évek óta megbízhatóan és 
önzetlenül támogatják egyesületünket és elismerik munkánkat. 

- Január 24-én aláírtam az EDR rádiókkal kapcsolatos különös VPN szabályzatot. 
- A január 24-én beadott NEA szakmai pályázatunkat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

január 26-án visszaigazolta és a NEA-MA-18-SZ-0821 azonosítót kapta. 
- Január 26-án, Polgármester úr meghívására, a Civil szervezetek vezetőinek Újévi köszöntőjén 

Csávás Tibor parancsnokkal képviseltük egyesületünket a Városháza dísztermében. 
- Február 5-i keltezéssel érkezett meghívó a csantavéri Önkéntes Tűzoltó Testülettől, a február 

24-ei közgyűlésükre. 
- Február 6-án Kötelezettségvállalási Nyilatkozatot tettem, melyben vállaltam, hogy a 

kisgépkezelői tanfolyamon és vizsgán résztvevők vizsgadíját egyesületünk átutalással rendezi. 
- Február 10-én 3 fő a Békéscsabai HTP-nél 2-2 kisgépre kisgépkezelő, 4 fő a békéscsabai, 

Átképző Felnőttképző BT-nél létrakezelő vizsgát tett. 
- Február 15-én elkészült a Felügyeleti értékelés a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

részéről, mely szerint „A Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi tevékenysége 
megfelelő.” 
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- Február 15-én értesítés érkezett az EMET-től, hogy a NEA-MA-18-M-1093 pályázati 
azonosítójú pályázatunk érvényes.  

- Február 19-én küldtem el a felterjesztést a BMTSZ-hez 2 tűzoltónk tűzoltó emlékérem és 
emlékplakett kitüntetésére. Maczkó Istvánt Szent Flórián emlékéremre, Styaszni János Tibor 
Gr. Széchenyi Ödön emlékplakett kitüntetésre javasoltunk. 

- Február 19-én továbbítottam a második fizetési felszólítást Kőváry István részére a be nem 
fizetett 150 000 Ft munkadíj tartozása rendezésére. 

- A Mezőberényi Hírmondó februári számának címoldalán megjelent felhívásban kértem az 
adófizetőket, adójuk 1 %-ának egyesületünk részére történő átadására. 

- Február 26-án továbbítottam F.M.K Padsor Felnőttképzési Kft címére a fakitermelő tanfolyam 
és vizsgához szükséges dokumentumokat. 

- A február 26-i Önkormányzati Képviselő-testületi ülésen a 64/2018.(II.26.) sz. határozatban 
elfogadták a 2017. évi támogatások felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolónkat.  

- Március 1-jén elküldtem a közgyűlési meghívókat a tagságnak, és a felügyeleti szerveknek.  
- Március 3-án Mezőberény Város Óvodai Intézménye és az OPSKK felkérésére részt vettünk a 

télűző kiszebáb égetésen. 
- Március 10-én 5 fő sikeres vizsgát tett a fakitermelő tanfolyamon. 
- Március 13-i keltezéssel érkezett meghívó a márc. 26-i Önkormányzati Képviselő-testületi 

ülésre dr. Földesi Szabolcs jegyzőtől, melyben V. napirendi pontként az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület munkájáról, tájékoztató megtartására kértek fel. 

- Március 13-án továbbítottam Dr. Földesi Szabolcs jegyző részére egyesületünk 2017. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatót. 

- Március 13-án, a BM OKF Főigazgatója Dr. Góra Zoltán tű. vőrgy. és a Magyar Tűzoltó 
Szövetség elnöke, Dobson Tibor tű. ddrt. aláírta a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködési 
megállapodással rendelkező tűzoltó egyesületek számára a 2018. évi támogatásról szóló 
pályázati kiírást.  

- A március 17–én megtartott közgyűlésen - mely egyben tisztújító közgyűlés is volt- 
beszámoltunk előző évi tevékenységünkről, gazdálkodásunkról, ismertettük közhasznúsági 
mellékletünket, meghatároztuk feladatainkat és elfogadtuk a 2018. évi költségvetésünket. Egy 
téves információ alapján módosítottuk alapszabályunkat, átalakítottuk vezetőségünket, 
melyben a hivatásos tűzoltó, Csávás Tibor parancsnok is a vezetőségbe került. 

- Március 13-án átutaltam Dr. Pásztor Orsolya ügyvédnő részére 5000 Ft eljárási díjat a Kőváry 
végrehajtási ügy megindításához. 

- Március 19-én Csávás Tibor parancsnokkal részt vettünk a BMTSZ küldöttgyűlésén. 
- Március 19-én a Gyulai Törvényszéktől kértem Kivonatot a szervezet törvényszéki 

nyilvántartásban fennálló adatairól, a BM OKF MTSZ pályázathoz. 
- Március 21-én a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság felügyeleti ellenőrzést tartott a 

BM OKF Főigazgató 3/2013. és a BM OKF Főigazgató 33/2016. számú szabályzók alapján, 
mely során egyesületünk működésének, a személyi és tárgyi feltételének naprakész 
dokumentálásának az ellenőrzése történt meg. Az Ellenőrzési jelentésében hiányosságként 
rögzítették, hogy 1 fő orvosi alkalmassági igazolása nem került bemutatásra. 

- Március 22-én kérelemmel fordultam Siklósi István polgármester úrhoz „a más tulajdonában 
álló, de az egyesület által használt járművek esetében a használatba adást igazoló nyilatkozat” 
megtételére. A Nyilatkozatot a BM OKF MTSZ pályázat beadásához mellékletként kellett 
csatolni.  

- Március 27-én tájékoztattam az Önkormányzat Képviselő-testületét egyesületünk 
tevékenységéről. A Képviselő-testület a 103/2018.(III.26.) sz. határozatában egyesületünknek 
a Mezőberény városért, lakosságért végzett munkáját megköszöni, az egyesület 2017. évi 
munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

- Március 28-án nyújtottam be két pályázatot az Önkormányzathoz, nemzetközi kapcsolatok 
támogatására, egyiket 203 220 Ft összegben, 103 220 Ft önerőt vállalva, a másikat 60 000 Ft 
értékben 30 000 Ft önerőt vállalva. 

- Április 7-én tartott rendkívüli közgyűlésen alapszabály módosítás és parancsnokválasztás 
történt, mivel Csávás Tibor hivatásos tűzoltó, mégsem lehet az egyesület vezetőségi tagja. 
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Onnantól a vezetőség 4 fős és a parancsnok, Csávás Tibor változatlan feladatokkal folytatja 
tevékenységét, de már nem vezetőségi tagként. 

- Április 9-én a BM OKF által kiírt pályázatra benyújtottam pályázatunkat – melyben 
nyilatkozni kellett, többek között arról, hogy az egyesület vezetőségében nincs hivatásos 
tűzoltó - a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra. A pályázható összeg felső határa 
1,1 millió Ft volt, melyet kitöltöttünk tartalommal, 1 099 167 Ft összeg erejéig. 

- Április 11-én vettük át a BMKI-n a két Bristol bevetési védőruhát, melyet a BM OKF MTSZ 
2017. évi pályázatán nyertünk. 

- Április 25-i dátummal Támogatási Szerződést írtunk alá Polgármester úrral, a nemzetközi 
kapcsolatok ápolására kiírt pályázatokkal kapcsolatban, mely szerint a „Tűzoltó találkozó 
Szovátán” 30 000 Ft, a „Testvérvárosi tűzoltók találkozója Mezőberényben” című pályázatunk 
100 000 Ft támogatásban részesül. 

- Május 2-án két ifjú tűzoltónk egyetemi felvételét segítendő, egyesületünkben végzett 
munkájukról, tevékenységükről adtam ki igazolást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére. 

- Május 2-án a Humánügyi Bizottság elnöke értesítést küldött, mely szerint nemzetközi 
kapcsolatok ápolására benyújtott pályázataink közül a „Tűzoltó találkozó Szovátán” 30 000 Ft, 
a „Testvérvárosi tűzoltók találkozója Mezőberényben” című pályázatunk 100 000 Ft 
támogatásban részesül. 

- Április 26-án érkezett az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő értesítése, mely szerint: A 
mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évi működési pályázata 1 000 000 Ft összegű 
támogatásban részesül.  

- Május 7-én a NEA-MA-18-M-1093 pályázatunk Támogatási Szerződését az egyesület részéről 
aláírtam és továbbítottam az EMET részére. 

- Május 9-én a Gyulai Törvényszék részére változás bejelentést küldtem a március 17-i tisztújító 
közgyűlést és alapszabály módosítást követően, kérve a bíróságtól a kérelemnek megfelelő 
módosítást a nyilvántartásban. 

- Május 10-i dátummal keltezett EMET levél érkezett, melyben értesítettek a pályázati 
döntésről, mely szerint a NEA-MA-18-SZ-0821 kódszámú pályázatunk a „források 
korlátozottsága miatt támogatásban nem részesül.” A pályázat a várólista 486. helyére került. 

- Május 24-én a Német Óvoda bemutatóján vettek részt tűzoltóink.  
- Május 25-én Csávás Tibor parancsnokkal részt vettünk a BMTSZ küldöttgyűlésén. 
- Május 30-án, 2017. évi helyi iparűzési adóbevallást helyettesítő Nyilatkozatot tettem, miután a 

vállalkozási tevékenységünkből származó jövedelem után adófizetési kötelezettségünk nem 
keletkezett, így 2018. évre egyesületünk helyi iparűzési adó mentességet élvezett. 

- Június 4-én Támogatási Szerződés aláírása történt a MÖK polgármestere és az ÖTE elnöke 
részéről. Ennek eredményeként egyesületünk 2018. évben 370 000 Ft működési célú 
támogatásban részesült. Ez az összeg tartalmazza a gépjárművek kötelező felelősség 
biztosításának díját is. 

- Június 4-én Beadványban kértem a Magyar Közút Békés Megyei Igazgatóságát és a Békési 
Rendőrkapitányság Mezőberényi Rendőrőrse parancsnokát, hogy a 125. éves tűzoltó jubileum 
alkalmával tartott városi vonulásunkat támogassák és biztosítsák. A Közútkezelői hozzájárulás 
július 24-én megérkezett. 

- Június 6-án az Országos Bírósági Hivatal visszaigazolta, hogy a 2017. évre vonatkozó 
beszámoló közzétételre történő megküldési kötelezettségét teljesítette egyesületünk. 

- Június 7-én előzetes meghívót küldtem a BMTSZ tagszervezeteinek jubileumi 
rendezvényünkre. 

- Dobson Tibor tű. dandártábornoknak a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökének június7-én 
küldött levélben terjesztettem fel tűzoltó kitüntetésre Csávás Tibort, egyesületünk 
parancsnokát, ugyanakkor tájékoztattam a jubileumi rendezvényünk programjáról. 

- Június 14-én a légzőkészülékek felülvizsgálata megtörtént. 
- Június 14-én a Gyulai Törvényszék hiánypótlásra szólító Végzés-e a március 17-ei közgyűlés 

tisztségelfogadó nyilatkozatainak kiegészítésére és pontosítására vonatkozott, melyre a 
válaszlevelet július 11-én elküldtem. 

- Június 19-én az EMET, beadott működési pályázatunk hiánypótlására szólított fel. Ennek 
postafordultával eleget tettem. 
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- Június 22-én a Múzeumok Éjszakájának tűzbiztosítását végezték tűzoltóink. 
- Július 4-én a nemzetközi kapcsolatok ápolására korábban benyújtott pályázatunk – a 

Testvérvárosi tűzoltók találkozása Mezőberényben- módosítását nyújtottam be az 
Önkormányzat Humánügyi Bizottságához. 

- Július 5-én címer használat engedélyezéséért kérelemmel fordultam a Polgármester úrhoz. 
Jubileumi kiadványunkra kívántuk felhelyezni az Önkormányzatot, mint támogatót. Július 9-én 
megkaptuk az engedélyt a címer használatra. 

- Július 7-8-án tűzoltó csapatunk részt vett a VIII. Országos Hagyományos Tűzoltó Versenyen, 
Tatán. Sajnos fiataljaink csak a mezőny hátsó felében, a 13. helyen végeztek. 

- Július 16-án – a március 17-i közgyűlést követően-, a beküldött hiánypótlások és azok 
átvezetése után a Gyulai Törvényszék kiadta a Végzés-t, mely tartalmazza az egyesület 
képviselőinek módosított adatait, és elrendeli azok nyilvántartáson való átvezetését. 

- Július 31-én elküldtem a meghívót csantavéri és szovátai tűzoltó barátainknak az aug. 18-20-ai 
ünnepségekre. 

- Július 31-én felkérés érkezett az OPSKK igazgatójától, az augusztus 20-ai tűzijáték 
biztosítására. 

- Augusztus 2-án levélben gratuláltam egyesületünk és a magam nevében Kiss András ezredes 
úrnak BMKI Igazgatói kinevezéséhez, melyet igazgató úr megköszönt, jó egészséget és 
további szakmai sikereket kívánt. 

- Augusztus 6-án Vezetőségi ülést tartottunk, ahol arról döntöttünk – egyhangúlag-, hogy az 
„Útnyilvántartás”-ban, saját tulajdonú gépjárműveink használata és elszámolása során nem 
élünk a 15 Ft/km rezsidíj lehetőségével, marad a 9 Ft/km. 

- Augusztus 13-án a Gyulai Törvényszék hiánypótlásra szólító Végzés-t küldött az április 7-i 
közgyűlésen módosított alapszabály hiányossága miatt. Miután Csávás Tibor parancsnok 
lemondott vezetőségi tagságáról, ezért az egyesület képviseletében nem járhat el, nem minősül 
vezető tisztségviselőnek. 

- Augusztus 17-20 között a Berényi Napok rendezvény sorozat részeként ünnepeltük 
egyesületünk alapításának 125. évfordulóját. 17-én a Művelődési Központban megnyitottuk a 
tűzoltó, egyenruha és festmény kiállítást. A 18-ai program, emléktábla avatás a laktanyánál és 
emlékülés a Művelődési Központban, majd vacsora a Múzeum udvarban, volt.  
Az emléktábla avatás színvonalát növelte, Kiss András BMKI igazgató ünnepi beszéde, az 
Ifjúsági fúvószenekar és a mazsorett együttes aktív közreműködése.  Emlékülésünk fővédnöke 
Dobson Tibor tűzoltó dandártábornok, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke volt. Az ünnepi 
megemlékezés része volt az emlékérmek és emlékplakettek átadása, münsingen város nagy 
értékű ajándéka és a csapatzászlónkra felkötött emlék szalagok.  

- Az augusztusi ünnepségen vendégül láttuk csantavéri, szovátai és gronaui tűzoltó barátainkat. 
A város vendégeiként jelentős számú münsingeni tűzoltó is megtisztelte rendezvényeinket. A 
Szent István napi felvonuláson a testvérvárosi tűzoltókkal együtt vettünk részt. 

     -     Augusztus 20-án az ünnepi tűzijáték biztosítását végezték tűzoltóink. Esemény nem 
           történt. 

- Augusztus 21-én megérkezett bankszámlánkra a NEA pályázaton nyert 1 millió Ft. 
- Augusztus 23-án meghívót küldtem az egyesület tagságának a szeptember 7-i rendkívüli 

közgyűlésre. 
- Augusztus 24-én a Hondimpex Kft elvégezte a kisgépek biztonságtechnikai felülvizsgálatát. 
- A szeptember 7-én tartott rendkívüli közgyűlésen 1 napirendi pont szerepelt. A 25/2018.(IX.7) 

számú határozatban töröltük az Alapszabály V. fejezet 13/b. pontját. (aug. 13-i bejegyzés) 
- Szeptember 9-én küldtem el a megrendelőt a Vöröskő Kft részére, a NEA pályázaton nyert 

számítógépre és Office csomagra. 
- Szeptember 10-én szerződést kötöttem a Di Palma San Eü. BT-vel, foglalkozás- 

egészségügyi szolgáltatásra, 16 fő vonuló tűzoltó részére.  
- Szeptember 10-én érkezett az EMET-től, az aug. 15-ei keltezésű Támogatási Szerződés az 1 

millió Ft-os vissza nem térítendő támogatásról, 100 %-os támogatási előleg formájában, 
utólagos elszámolási kötelezettség mellett. 

- Szeptember 14-én tűzoltó gyakorlaton vettek részt tűzoltóink. 
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- Szeptember 16-án megyei tűzoltó gyakorlat keretében a Berény Szálló előtti fák ágait vágták 
vissza tűzoltóink, egy későbbi baleset megelőzése érdekében. 

- Szeptember 15-én a Ligetben, részt vettünk a VIII. Mezőberényi Töltött Káposzta Fesztiválon, 
ahol ismét a csantavéri Orovec testvérek specialitásaival ismerkedhettünk. 

- Szeptember 17-én érkezett a Támogatási Szerződés a BM OKF, mint Főtámogató, a Békés 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint Támogató és egyesületünk, mint 
Kedvezményezett aláírásokkal. A pályázattal működésre 270 000 Ft-ot, 2 db Bristol bevetési 
ruhát 590 112 Ft és a 3 pár védőcsizmát 190 542 Ft értékben nyertünk. Összesen: 1 050 654 Ft. 

- Szeptember 18-án a Végrehajtói irodától kapott információ alapján Kőváry úr részletfizetési 
kedvezményt kért fennálló tartozása kifizetésére 10 hónapra, havi 21800 Ft összeg erejéig. 
Hozzájárultunk. Eddig, ígéretének megfelelően törleszti adósságát. 

- Szeptember 19-én megtörtént a „Testvérvárosi tűzoltók találkozója Mezőberényben” c. 
pályázat elszámolása. Összes kiadás 205 840 Ft, az Önkormányzati támogatás ebből 100 000 
Ft volt. 

- Szeptember 20-án megtörtént az elszámolás a BM OKF pályázaton nyert 270 000 Ft-ról.  
- Szeptember 21-én tájékoztató érkezett a NAV-tól, a felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-

ának várható nagyságáról, 288 504 Ft-ról. 
- Szeptember 25-én érkezett a Gyulai Törvényszék Pk.60.006/1997/34. számú Végzése, 

melyben a civil szervezet nyilvántartási adatait a következők szerint módosítja: Csávás Tibor 
képviseleti jogát- lemondására tekintettel- törli a nyilvántartásból. 

- Szeptember 26-án a Békéscsabai HTP felügyeleti ellenőrzést tartott egyesületünknél. Az 
ellenőrzés tárgya: a személyi és tárgyi feltételek meglétének ellenőrzése. Összegző 
megállapítások: „Az Egyesület rendelkezik a működési feltételeihez szükséges 
gépjárműfecskendővel, az arra málházott gépek, berendezések és eszközök 
felülvizsgálatával, megfelelő képesítéssel rendelkező beavatkozói állománnyal és orvosi 
vizsgálatokkal. A Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél a tűzoltás és a műszaki 
mentés személyi és tárgyi feltételei adottak a szakfeladat ellátásához. Az egyesület 
működése stabil, biztosított.” Hiányosság nem volt. 

- Szeptember 26-i keltezéssel meghívás érkezett Szováta város polgármesterétől, Fülöp László 
Zsolttól a hagyományos Tökfesztiválra. Meghívásának október 12-14 között tettünk eleget. 

- Szeptember 29-én, a Streetfighter shaw tűzbiztosítását végezték tűzoltóink. 
- Október 1-i keltezéssel felhívás érkezett hiánypótlásra a BMKI gazdasági igazgató-

helyettesétől a BM OKF pályázati elszámolással kapcsolatban. Az észrevételnek megfelelően 
elvégeztem a szükséges módosításokat. 

- Október 5-én haza szállíttattuk Münsingenből, az előző évben ajándékba kapott 14 méteres 
alulétrát. 

- Október 26-án, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósági 
Főfelügyelőségének meghívására az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek részére szervezett Szakmai 
Konferencián vettünk részt Békéscsabán. A foglalkozás tárgya és témája: az éves gyakorlatok 
lebonyolítása, a pályázati elszámolás rendje, az éves minősítő gyakorlat és egyéb feladatok 
voltak. 

- Október 30-án megtörtént a pályázati elszámolás az Önkormányzat felé, a „Tűzoltó találkozó 
Szovátán” 30 000 Ft-os pályázat költségéről. 

- Október 31-én, a Városházán tartott Civil Találkozón vettem részt, melyen az új adatvédelmi 
törvénnyel kapcsolatban kaptunk tájékoztatást. 

- November 5-én Csávás Tibor parancsnok részt vett Budapesten az OKF országos szakmai nap 
rendezvényén. A gyakorlati bemutatóval egybekötött szakmai napon az elektromos és hibrid 
meghajtású gépjárművek veszélyforrásairól kaptak tájékoztatást. 

- November 7-én Együttműködési Megállapodást írtunk alá a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóság 
parancsnokával, Viczián György tű. alezredessel. 

- November 8-án elküldtem az Új MOL kártya pályázatra az adatlapot és 7 mellékletet. A 
pályázattal 50 000 Ft értékben jutottunk üzemanyag támogatáshoz. 

- November 9-én az OPSKMM igazgatójának kérésére részt vettünk a hagyományos Márton-
napi rendezvény tűzbiztosításában.  
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- dec. 11-én átutaltam az Allianz Hungária Zrt-nek és a K&H biztosítónak tűzoltó 
gépjárműveink 2019. évi kötelező gépjármű-felelősség biztosításának díjait. 

- November 13-án a Civil Információs Centrum meghívására részt vettünk a CIVIL INFO-NEA 
2019. országos tájékoztató rendezvényén, Békéscsabán a Városháza dísztermében. 

- Nov. 29-én a Múzeumi esték rendezvényének tűzbiztosítását végezték tűzoltóink. 
- December 4-én a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon átvettük a BM OKF MTSZ 

pályázaton nyert 3 pár tűzoltó védőcsizmát 190 542 Ft értékben. A 2 db Bristol tűzoltósági 
bevetési ruha átvétele későbbi időpontra (2019. 01. 21-re) került. (Értéke: 590 112 FT.) 

- December 5-én a BMTSZ elnöke részére elküldtem javaslatunkat a 2019. évben aktuális 
szolgálati érem kitüntetésre. 

- December 6-án kértem árajánlatot a Silverston Kft-től, a meghibásodott Mercedes kormánymű 
felújítására. Többszöri levélváltás után, árkedvezménnyel megtörtént a kormánymű felújítása. 

- December 8-án vacsorával egybe kötött Mikulás ünnepséget tartottunk. 
- December 18-án kelt levelében Városunk Jegyzője megküldte az Önkormányzati határozatot, 

mely szerint a 2019. március 25-i Képviselő-testületi ülésen, a 3. napirendi pontban, 
egyesületünk munkájáról kérnek tájékoztatást. 

- December 27-én az Állami Adó- és Vámhatósági ügyek intézésére vonatkozó állandó 
meghatalmazást adtam könyvelőnk, Komlódi Erika Magdolna részére. 

- December 29-én jó hangulatú évadzáró vacsorán búcsúztattuk az óévet. 
 
Tűz és káresetek statisztikája 
 
     Nyolc beavatkozást igénylő tűzeset volt, melyek oltásában minden esetben közösen, a 
Katasztrófavédelmi Őrssel együtt vettünk részt. A vonulásokban résztvevők létszáma átlagosan 4 fő 
volt. Közös gyakorlat a Katasztrófavédelmi Őrssel 7 esetben volt. A városi rendezvények 
tűzbiztosításában 7 alkalommal vettünk részt. 
 
     Az Önkormányzat részére 12 esetben, favágás, gallyazás és egyéb munkákban is részt vettek 
tűzoltóink. (Pl.: díszkivilágítás szerelés, vízszállítás, falocsolás, árokmosatás, tető, ereszcsatorna 
javítás.) 
 
     Bérmunka 14 esetben volt.   
Ezen munkák bevételei jelentős mértékben hozzájárultak a létrás tűzoltóautó üzemeltetési, 
karbantartási költségeihez, tűzoltóink továbbképzéséhez, valamint az elhasználódott eszközök 
javításának, pótlásának költségeihez. 
 
    Egyesületünknél fontos szerepet tölt be az ifjúságnevelés. A mindenkori utánpótlás bázisunk az 
időben kiválasztott általános iskolás diákokból kerül ki. Az elmúlt évben nem sikerült újabb ifjúsági 
csapatot toborozni, főleg idő hiányában.  
    Diák tűzoltóinkat aktivitásukért, felkészítőiket, Marsi Jánost és Váradi Miklóst a szakkörben végzett 
munkáért, illetve az utánpótlás neveléséért elismerés illeti. 
      
    Az ÖTE tagsága immár 39 fő, ebből a vonulásban résztvevő személyi állomány 18 fő, akik 
rendelkeznek képzettséget igazoló bizonyítvánnyal. A vonulós állomány közül 18 fő rendelkezik 
tűzoltó-technikai igazolvánnyal, az igazolványban szereplő orvosi igazolások érvényesek. 8 fő 
rendelkezik PAV I vizsgával. 5 fő IFA típusú gépjármű típusvizsgával. Bontó-vágó berendezések 
kezelő képesítéssel 8 fő, nehézgépkezelő vizsgával 6 fő, műszaki mentő és felszerelései vizsgával 1 fő, 
fakitermelői vizsgával 5 fő rendelkezik. 
 
     Szakmai kapcsolatainkat a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltósággal, a Katasztrófavédelmi 
Igazgatósággal, Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel, a Békés Megyei Tűzoltó Szövetséggel és a helyi 
Katasztrófavédelmi Őrssel korrektnek, partnerinek ítélem. A rendelkezésre álló eszközeinkkel 
igyekszünk segíteni munkájukat, a helyi lakosság és vállalkozások értékeinek védelmében. A helyi őrs 
parancsnokával és az itt szolgálatot ellátó állománnyal jó kapcsolat alakult ki.  
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     Nemzetközi kapcsolataink:  
A szerbiai Csantavérrel 1971 óta tart a kapcsolat, változó intenzitással.  
A gronau-epe-i tűzoltókkal 1994, a szovátai tűzoltókkal 2005. óta tart a kapcsolat.  
A münsingeni tűzoltókkal 2013. óta több alkalommal találkoztunk. 
A tavalyi jubileumi rendezvényünkön valamennyi testvérvárosi tűzoltó szervezet képviseltette magát. 
 
Nemzetközi kapcsolataink ápolásához jelentős és nélkülözhetetlen az, az anyagi támogatás, amit 
pályázati keretek között az önkormányzat biztosít számunkra.  
 
     Egyesületünk működőképességének anyagi hátterét az Önkormányzat, a jelentős számú helyi 
vállalkozó, magánszemélyek, az Szja. 1 % felajánlói, a pályázatokon nyert pénzösszegek biztosították. 
Ezek mellett jelentős és legalább ilyen tiszteletre méltó azok támogatása, akik nem pénzzel, hanem 
lehetőségeik szerint egyéb módon segítették munkánkat, amit ezúton is megköszönünk. (Rauné 
Kovács Magdolna, Agrolakt Kft, Bereczki Mihály méhész, Debreczeni János, Csávás István, Gulyás 
Károlyné, Halász Miklós, Hegyi Márton, Ifjúsági Fúvószenekar, Maráz Anna, Marton Mihály, 
Mazsorett együttes, Mezőberényi Hírmondó, Mezőberényi Rendőrőrs, Mezőberényi Polgárőr 
Egyesület, Mezőberényi Szlovákok Szervezete, OPSKMM, Pojendán János, Sweet Food Kft, Székely 
Irén, Telekom, Tóth János, Tóth Pál hentes, Újhelyi Józsefné, Vetési János és a Városi Közszolgáltató 
Intézmény)  
 
     Ezek az eredmények nem valósulhattak volna meg tűzoltóink lelkes, szabadidejüket feláldozó 
hozzáállása nélkül. Büszkén állíthatjuk, hogy tűzoltóink megfelelően felnőttek feladataik ellátására és 
méltó partnerei a hivatásos tűzoltóknak. Jelentős az a segítség a tűzkár elhárításban, amit helyi 
önkénteseink tudnak nyújtani a hivatásos tűzoltóknak.  
Tisztelet, köszönet és dicséret illeti tűzoltóinkat ezért az önzetlen hozzáállásért.  
 
     Természetesen ehhez kellett az a családi háttér is, amely tolerálja és támogatja az efféle „hobbiban” 
való aktív részvételt. Köszönet érte a házastársaknak, diák tűzoltóink esetében, pedig a szülőknek. 
 
     Összegezve elmondhatjuk, hogy egyesületünk mind személyi állományának képzettségében, 
hozzáállásában, mind technikai felszereltségének mennyiségét és minőségét tekintve újabb előrelépést 
tudhat magáénak. A sok közös munka és gyakorlás egyre inkább összecsiszolja tűzoltóinkat. 
 
     A felügyeleti szervek által tartott negyedévenkénti célellenőrzések szerint egyesületünk 
megfelel a tárgyi és személyi feltételeknek, valamint a jogszabályok által támasztott 
követelményeknek.  
 
     Köszönetünket fejezem ki az Önkormányzatnak, támogatóinknak, együttműködő partnereinknek és 
az szja. 1 % felajánlóinak. Az ő támogatásuk nélkül egyesületünk anyagilag ellehetetlenülne, 
tevékenységünk, közhasznú jogállásunk pedig komoly veszélybe kerülne. 
 
     Kérem a Tisztelt Képviselő-testületi ülés résztvevőit, hogy alkosson véleményt munkánkról, és a 
tájékoztatómat fogadja el!                        
                                                        
      
 
                                                                                               Halász József 
                                                                                                   ex elnök 
 
Mezőberény, 2018. március 7. 
 
 
 
 

Önökért, Önként, Önzetlenül 



bank lekötött 692 577 Ft          

pénztár              29 761 Ft 

bank 831 746 Ft          

pénztár 101 755 Ft          

bank 409 487 Ft          

bank lekötött 693 615 Ft          

Összeg / Ft

1 204 857

370 000

165 000

900 000

1 700

27 000

3 900

150 000

200 000

152 600

368 106

2 728 000

0

        6 271 163 Ft 

1 204 857 Ft

NEA pályázat

Önkormányzati támogatás: pályázat külkapcsolatok ápolására 

SZJA 1 %

MTSZ pályázat 

2018. évi költségvetés

Megnevezés

2018. évi pénzmaradvány

Önkormányzati támogatás működésre

2018. évi Nyitó pénzeszköz összesen: 1 554 084 Ft

Mobil telefon használat 30 %-a

Bírósági végrehajtásból származó bevétel

Tagdíj

2018. évi Záró pénzeszköz összesen:

Összesen:

2019. évi tervezett bevételek

Vállalkozók helyi iparűzési adójának 1+1 %-a

Vállalkozók és magánszemélyek támogatása

Bankkamat

Szolgáltatások bevétele 



F.sz. Megnevezés Összeg/Ft

911 Tagdíj bevétel 3 500

912 Vállalkozási bevétel (Létrás tűzoltóautóval) 266 500

961 Kiállítási tárgy eladás 12 000

9671 Költségvetéstől kapott támogatás (SZJA 1 % visszatérítés) 288 504

9672 Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás 500 000

9673 Miniszterelnökség támogatás 1 000 000

9673 Kapott támogatás (BM OKF) 270 000

9674 Kapott támogatás (vállalkozói) 936 520

9699 Egyéb bevétel (telefon használati díj 30%-a) 28 127

9731 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai 1 162

9691 Térítés nélkül átvett eszközök értéke 484 420

9 Értékesítés árbevétele és bevételek 3 790 733

3 524 233

Kiadás

F.sz. Megnevezés Összeg/Ft

511 Vásárolt anyagok költségei 102 536

512 Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei 468 380

5131 Üzemanyagköltség (gázolaj) 198 288

5132 Irodaszer, nyomtatvány 19 761

5133 Élelmiszer 107 309

5134 Gépjárművek karbantartási anyaga 9 880

5139 Egyéb anyagköltség 335 457

51 Anyagköltségek 1 241 611

521 Áruszállítás (alulétra) Münsingenből 41 288

523 Karbantartási költségek 307 464

525 Oktatás továbbképzés ktg. 18 000

525 Oktatás továbbképzés ktg. (vállalkozási ktg.) 550 000

526 Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) 245 426

528 Tagdíj (Bm. Tűzoltó Szövetség) 10 000

5291 Telefonköltség 93 763

5292 Postaköltség 14 515

5299 Egyéb igénybe vett szolgáltatások 735 583

52 Igénybe vett szolgáltatások költségei 2 016 039

Bevétel

2018. év 

Anyagköltségek

Igénybevett szolgáltatások költségei:

Alaptevékenység bevétele

1. oldal



531 Hatósági igazgatási díjak 17 400

532 Bank költség 35 351

533 Biztosítási díj (Kgfb: IFA 62280 Ft, Mercedes 107220 Ft) 169 500

53 Egyéb szolgáltatások költségei 222 251

571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 357 051

572 Használatbavételkor egy összegben elszámolt É. Cs. leírás 195 041

57 Értékcsökkensi leírás 552 092

5 Alaptevékenység költsége összesen: 3 481 993

3 790 733

4 031 993

550 000

-283 500

42 240

-241 260Eredmény (nyereség):

Kiadás összesen:

Vállalkozási költségek összesen:

Vállalkozási eredmény:

Alaptevékenység eredménye

Értékcsökkenési leírás

Egyéb szolgáltatások költségei:

Bevétel összesen:

2. oldal



Megnevezés Összeg/Ft

Gépjárművek biztosítási díja, vizsgáztatása, fenntartási költségei 948 565

Tűzoltó eszközök beszerzése 309 000

Tűzoltáshoz, szolgáltatáshoz szükséges eszközök beszerzése 1 256 604

Védőruha beszerzés 717 140

Gépek, védőeszközök felülvizsgálata 152 541

Szolgáltatások költsége 480 560

Üzem-, és kenőanyag 250 000

Utazási költség, külkapcsolatok 570 000

Sámítástechnikai eszköz beszerzés 387 000

Mosó- és szárítógép beszerzés 356 000

Nyomtatvány, iroda- és tisztítószerek 90 000

Tagdíj (BMTSZ) 10 000

Mindösszesen: 5 527 410 Ft         

2019. évi tervezett kiadások

Megj.: A beszerzések jelentős részének megvalósulása, sikeres pályázatok függvénye.



 
 

2019. évi munkaterv 
 
 

 
- Megfelelni a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató 1/2012. és 3/2013. sz.  
   utasításainak. 
 
- Együttműködési Megállapodás a Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksággal. 
 
- Együttműködési Megállapodások helyi vállalkozókkal. 
 
- Együttműködési Megállapodás a helyi Önkormányzattal. 
  
- A rendelkezésünkre álló pénzeszközök és a pályázati lehetőségek révén, eszközeink 

mennyiségi és minőségi fejlesztésének folytatása. 

- A vonuló képesség és a szakmai színvonal tovább fejlesztése, utánpótlás nevelés folytatása. 

- Lehetőség szerint szoros együttműködés a helyi katasztrófavédelmi őrssel.  

- Parancsnoki, tűzoltás-vezetői, gépkezelő tanfolyam indítása esetén, azon való részvétel. 

- Kapcsolat rendszerünk ápolása, bővítése. (Tűzoltó, helyi intézmények és vállalkozások, 

  nemzetközi, általános iskola, gimnázium.) 

- Felkészülés a megyei és országos tűzoltó versenyre, eredményes szereplés. 

- Részvétel a városi rendezvényeken. 

- Üzemek, intézmények bejárása, megismerése a hatékonyabb beavatkozás érdekében, a helyi 

   lakosság biztonság érzetének javítása. 

 

 


