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 Kettõmillió forint értékû MOL üzemanyagkártya 40 egyesületnek. Mint arról
beszámoltunk, a MOL a Magyar Tûzoltó Szövetséget 2 millió forint értékû
üzemanyaggal támogatja. Ennek a támogatásnak az elosztására az MTSZ
pályázatot írt ki. Az egyenként 50 ezer forint értékû üzemanyagkártyákat - 51
pályázó közül - negyven egyesület kapta meg a napokban.  
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Mint arról beszámoltunk, a MOL a Magyar Tûzoltó Szövetséget 2 millió forint
értékû üzemanyaggal támogatja. Ennek a támogatásnak az elosztására az
MTSZ pályázatot írt ki. Az egyenként 50 ezer forint értékû
üzemanyagkártyákat - 51 pályázó közül - negyven egyesület kapta meg a
napokban.  

Az üzemanygak kártyákra a II. kategóriás EMÜ-vel rendelkezõ ÖTE-k nyújthattak
be pályázatot a megyei tûzoltó szövetséghez. 2017. Az egyesületek támogatási
rangsorára a megyei szövetség tett javaslatot. 

Olyan ÖTE pályázata volt támogatható, amely:      tagja a székhelye szerinti     
megyei tûzoltó szövetségnek;     nem tartozik tagdíjjal a      székhelye szerinti
megyei tûzoltó szövetségnek;     vezetõ tisztségviselõje,      illetve közeli
hozzátartozója nem tölt be vezetõ beosztást a MOL Csoport      bármely tagjánál;   
 a lehetõ legteljesebb körûen      kitöltötte a mellékelt excel fájlt;     csatolta az
érintett,      tûzoltásban és mûszaki mentésben résztvevõ jármûvének fényképét,
frsz-át,      üzemanyagtípusát és forgalmi másolatát (amelyen üzembentartóként a  
   kérelmet benyújtó ÖTE szerepel).     II. kategóriás egyesület és      rendelkezik
együttmûködési megállapodással.  

A beküldött javaslatok alapján a bizottság döntése alapján az alábbi egyesületek
kaptak 50 ezer forint értékû üzemanyagkártyát.               
                          

Megye                                       

 ÖTE                                       

 Gépjármû                                       

Üzemanyag                               
                          

Bács-Kiskun                                       

 Lakitelek   ÖTE                                       

 IFA   W50LA TLF                                        



 diesel                               
                          

Baranya                                       

 Hosszúhetény   ÖTE                                        

 Mercedes   1017                                       

 diesel                               
                          

Békés                                       

 Battonya   ÖTE                                        

 MB   1017 AF36                                        

 diesel                               
                          

Budapest                                       

 ÖPVE   XI.ker.                                       

 Ford   Transit Van 2.0                                        

 diesel                               
                          

 ÖPVE   XII.ker.                                       

 Ford   Transit Connect                                       

 diesel                               
                          

Borsod-Abaúj-Zemplén                                       

 Pálháza   ÖTE                                        

 Nissan   Vanette                                        

 diesel                               
                          

 Karcsa   ÖTE                                        

 Volkswagen   T6                                        

 diesel                               
                          



Csongrád                                       

 Ruzsa   ÖTE                                        

 Deutz   F-Mercur                                        

 diesel                               
                          

 Szegvár   ÖTE                                        

 IFA   W50LA                                       

 diesel                               
                          

Fejér                                       

 Fehérvárcsurgó   ÖTE                                       

 IFA   TLF 16                                       

 diesel                               
                          

 Csókakõ   ÖTE                                       

 IVECO   Magirus                                        

 diesel                               
                          

Gyõr-Moson-Sopron                                       

 Pereszteg   ÖTE                                        

 Steyr   590                                       

 diesel                               
                          

 Sarród   ÖTE                                       

 Mercedes   L409                                       

 benzin                               
                          

Hajdú-Bihar                                       

 Nagyrábé   ÖTE                                        

 IFA   W50                                       



 diesel                               
                          

 Tiszacsege   ÖTE                                       

 IFA   W50LA                                       

 diesel                               
                          

 Álmosd   ÖTE                                        

 DAF   FA1600                                        

 diesel                               
                          

Heves                                       

 Parád   ÖTE                                        

 Renault   Trafic                                        

 diesel                               
                          

Jász-Nagykun-Szolnok                                       

 Mesterszállás   ÖTE                                        

 Csepel   D346                                        

 diesel                               
                          

Komárom                                       

 Tokod   ÖTE                                       

 MB L   608 D                                       

 diesel                               
                          

 Bábolna   ÖTE                                       

 GAZ   6640                                       

 diesel                               
                          

Nógrád                                       



 KSM   USAR                                        

 IFA   W50LA TLF                                        

 diesel                               
                          

 Ipolyvölgyi   ÖTE                                        

 Defender                                        

 diesel                               
                          

 Héhalom   ÖTE                                        

 IFA W50LA                                       

 diesel                               
                          

Pest                                       

 Farmos   ÖTE                                       

 IFA   W50L                                       

 diesel                               
                          

 Nagymaros   ÖTE                                        

 Mitsu   L200                                        

 diesel                               
                          

Somogy                                       

 Balatonkeresztúr   ÖTE                                        

 Steyr   590                                        

 diesel                               
                          

 Szentbalázs   ÖTE                                        

 Magirus   Iveco                                       

 diesel                               
                          



 Bolhás   ÖTE                                        

 Mercedes   1019                                        

 diesel                               
                          

Szabolcs-Szatmár-Bereg                                       

 Nagyecsed   ÖTE                                        

 MB   1017                                        

 diesel                               
                          

 Szatmárcseke   ÖTE                                       

 IFA   W50                                        

 diesel                               
                          

 Csaroda   ÖTE                                       

 MB   602 KA                                       

 benzin                               
                          

Tolna                                       

 Gyönk ÖTE                                        

 Mercedes 1113                                        

 diesel                               
                          

 Fadd ÖTE                                        

 Magirus Deutz                                        

 diesel                               
                          

 Kéty ÖTE                                        

 Opel Blitz 300-6                                        

 benzin                               
                          



Vas                          


