
 



 



 



 



 

 



BESZÁMOLÓ 

a 

Kéthelyi Önkormányzat Képviselıtestületének 
2015. év márciusában tartandó ülésére 

 
Tisztelt Képviselıtestület! 
 

Beszámolómban szeretném a Tisztelt Képviselıtestületet tájékoztatni a helyi Önkéntes Tőzoltó 
Egyesület 2014. évi tevékenységérıl, az egyesület személyi állományáról, a rendelkezésre álló 
pénzügyi keretrıl, és annak felhasználásáról. 
 
Az elmúlt évben a Tőzoltó Egyesületnek összesen 11 riasztása volt: 
3 tőzeset, 4 mőszaki mentés, ebbıl 1 állat mentés, 1 fa vágás, 2 alkalommal közúti balesethez,   
illetve eltőnt személy keresésére kaptunk riasztást.  
Szeptemberben a Dózsa utcába szivattyúztunk búcsú napján több órán át, majd a 
somogyszentpáli út mellet védekeztünk homokzsákokkal, hogy a Szőcs Ernı állattenyésztését ne 
öntse el a víz. 
 
A tavalyi évben a tőzoltóversenyen a felnıtt férficsapat III. helyezést ért el. 
 
 A helyi tőzoltószertárban illetve a tőzoltó gépjármővön, kisebb javításokat végeztek az 
egyesületi tagok. 
 
Együttmőködési megállapodást, a mőködési terület szerinti, Marcali Hivatásos Tőzoltósággal 
megkötöttük, amely a pályázatokhoz elengedhetetlen. 
 
A helyi civil szervezetekkel a kapcsolatunk továbbra is jó. 
Az egyesület a településen tartott rendezvényeken   aktívan résztvett, segített. 
Továbbra is állunk a lakosság szolgálatára (szivattyuzás, ásott kutak vízeltávolítása céljából). 
 
Az egyesület taglétszáma 20 fı, melybıl 9 fıre kötöttünk balesetbiztosítást a Somogy Megyei 
Tőzoltó Szövetség finanszírozásával. 
 
Az egyesület tagjainak tőzoltó szakmai végzettsége: 

• elnök: 40 órás tanfolyam, 
• 4 fı: 340 órás tőzoltó tanfolyam, 

• 7 fı: 40 órás tőzoltó tanfolyam, 
 



A tagoknak tartottunk szakmai továbbképzést a téli hónapokban. 
 
A Kéthelyi Önkormányzat támogatása az elmúlt évben 150.000- Ft volt. 
 
Pályázaton sikerült nyernünk különbözı speciális szakfelszereléseket, védıruhát 1, kombinált 
sugárcsövet, kámzsákat, és mászóövet egy motoros szivattyút, megközelítıleg 600.000, Ft,    
EDR rádiót 237 500.-ft értékben. 
A szertár felújítás a 2014-es évben történt  meg 220000-Ft pályázati összegbıl. 
Próbáltunk támogatókat, szponzorokat keresni községünkben, kisebb – nagyobb sikerrel. 
 
Az egyesület 2014. évi pénzügyi egyenlege a csatolt mellékletben olvasható. 
 
Az egyesület nevében köszönöm a Tisztelt Képviselıtestület támogatását, és kérem, hogy a 
beszámolómat elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Kéthely, 2014. március 16. 
 

Dávid Csaba 
Egyesület  Elnök. 

 sk. 

 






