Szakmai-pénzügyi beszámoló 2016.
Nagybaracskai Tűzoltó Egyesület

Időrendben az egyesület vonulási és beavatkozási adatai:
-Január 04. Vízszívatás /Nagybaracska/
-Január 06. Gázszivárgás /Hercegszántó/
-Január 06. Beépített gerenda /lakóház tűz Nagybaracska/
-Február 26. Kéménytűz marhatelep /Nagybaracska téves jelzés/
-Március 26. Kémény tűz Budzsaki kastély /Hercegszántó/
-Április 26. Kéménytűz Budzsak lakóház /Hercegszántó/
-Május 15. Lakóház tűz Zentai utca./ Nagybaracska/
-Július 14. Gillián kastély istálló tűz/ Csátalja/
-július 14. Viharkárok miatt egész nap vonultunk Nagybaracskától Hercegszántóig
-Július 16. Vízszívatás Pozsonyi és a bajai utcában./ Nagybaracska/
-Július 16. Gillián kastély leégett istállójánál 2 nap után füstölés megszüntetése. /Csátalja/
-Július 20.Fakidőlés a gázfogadó mögött. /Nagybaracska/
-Július 21. Favágás a Ságvári utcában /Nagybaracska/
-Augusztus 26. Traktor tűz. /Dávod/
-Szeptember 23. Közúti baleset./Hercegszántó/
-Október 08. Kábel szakadás bajai utcában. /Nagybaracska/
-December 06. Tűzjelző bejelzett. /Hercegszántó téves jelzés/
/Az esetek részletes leírásai megtalálhatóak a www.nagybaracskaote.com weboldalon./
Összesítve:
-Tűzhöz 7 esetben vonultunk.
-Műszaki mentéshez 9 esetben vonultunk.
-Téves jelzéshez 2 esetben kellett kimennünk.

A védett települések tekintetében az esetek eloszlása:
Nagybaracska: 2 tűz eset, 7 műszaki mentés, 1 téves jelzés
Csátalja: 2 tűz eset.
Dávod: 1 tűzeset
Hercegszántó: 2 tűz eset, 2 műszaki mentés, 1 téves jelzés
Nincs a felsorolásban a Július 14.-e vonulási adatai. Ezen a napon az orkán erejű vihar miatt egész
nap mind a négy településen illetve azok külterületein és az 51-es számú főúton nagyon sok kitört fát
távolítottunk el és daraboltunk össze. A nagyszámú eset miatt a hivatásos tűzoltók bevonultak Bajára
és környékére és az egész déli részt átadták nekünk kárelhárításra.
Rendezvényeken való részvétel:
-Február 06. Soltvadkerten a Megyei Tűzoltószövetség tisztújító gyűlésén való részvétel.
-Március 19. Szilágyi tűzoltóság meghívására kiutazás Szerbiába
-Június 15. Általános iskolában a gyereknapon való részvétel
-Július 23. Szakmai napok és konzultáció Bugac pusztán. Katasztrófavédelmi bemutató.
-Augusztus 13. Sobri halfőzőn való részvétel , bemutató megrendezése, illetve rendezvény biztosítás.
-Szeptember 03. Csátaljai falunapon való részvétel és rendezvény biztosítás.
-Szeptember 28. Vaskúton tűzoltási gyakorlat a bajai hivatásos tűzoltók szervezésében.
Képzések:
-2 fő sikeres feszítő vágó kezelői vizsgát tett Kiskunhalason. /kiemelkedően jól teljesítettek/
Pályázatok:
-A tavaly beadott NEA pályázatra az idén kaptuk meg a támogatást amelyen 2.320.000 Ft-ot sikerült
nyernünk. Ehhez 10% önerőt kellett biztosítanunk . Ezen az összegen műszaki felszereléseket illetve
védő eszközöket vásároltunk. Valamint működési költségeket is tudtunk belőle fedezni.
-Katasztrófavédelmi pályázaton 553.724 Ft-ot sikerült nyernünk. Ebből sikerült leszigetelnünk a
garázst és fűthetővé tenni a téli időszakra. A tűzoltó autón is le tudtuk cserélni mind a hat gumit amik
már 22 évesek voltak. Ezen kívül néhány védőfelszerelést és műszaki eszközt is be tudtunk szerezni és
működési költségre is tudtunk fordítani az elnyert összegből.
Megvalósult tervek:
-Levizsgáztattuk és forgalomba tudtuk helyezni a Csátalja önkormányzatától tavaly kapott utánfutót.
-A tűzoltó autón lecseréltük a gumikat és leműszakiztattuk.
-Leszigeteltük a garázst és kiépítettük bele a konvektoros fűtést.

-A megnyert pályázatoknak köszönhetően olyan felszereltségre tettünk szert műszaki téren, hogy az
ellenőrzések során a bajai elöljárók is elismeréssel nyilatkoztak.
-Az idei évben eljutottunk arra a szintre, hogy a szertár, garázs és a tűzoltó technika olyan szintre
fejlődött, hogy nagyobb fejlesztést a közeljövőben nem kell végrehajtani. Az épületeken és az autón
már csak a kötelező állagmegóvással és kisebb előforduló javításokkal lehet számolni.
Kérem a közgyűlést , hogy a szakmai és a pénzügyi beszámolót szíveskedjék elfogadni. Az esetleges
hiányosságokat természetesen kérésükre pótolom és rendelkezésükre bocsájtom a kért
információkat.
Mellékelve: 2016 Számviteli beszámoló /Kuzsilekné Csanaky Szilvia
mérlegképes könyvelő, közgazdász/
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