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Az önkéntesek a katasztrófavédelem stratégiai partnerei. Hivatásos,
önkormányzati és önkéntes tûzoltók számára tartott konferenciát szombaton
a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

ÖTE KONFERENCIA 2019.
Az önkéntesek a katasztrófavédelem stratégiai partnerei.
Hivatásos, önkormányzati és önkéntes tûzoltók számára tartott konferenciát
szombaton a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A Tolna megyei
önkéntes tûzoltó egyesületek számára szervezett konferencián húsz
önkéntes tûzoltó egyesület, a három önkormányzati tûzoltóság, a
katasztrófavédelmi kirendeltségek és a hivatásos tûzoltó-parancsnokságok
vettek részt.
Évrõl évre növekszik az önkéntes tûzoltó egyesületek tényleges beavatkozási
tevékenysége, amivel jelentõs szerepet vállalnak Tolna megye közbiztonságának
fenntartásában. Teszik mindezt az állampolgárok érdekében önzetlenül, sokszor
szabadidejük terhére. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg a szombat reggeli
konferenciát Dr. Balázs Gábor tû. ezredes, megyei katasztrófavédelmi igazgató,
méltatva az önkéntesek áldozatos munkáját. Az ezredes elmondta, hogy az
önkéntes tûzoltókra és az általuk végzett munkára a jövõben is számít a
katasztrófavédelem. Kiemelte, hogy stratégiai partnerként tekint az önkéntes
tûzoltó egyesületekre, hiszen az egyesületeknek fontos szerepe van a megelõzési,
tûzoltási és mûszaki mentési, valamint a helyi lakosságtájékoztatási feladatok
ellátásában, az ifjúság nevelésben.
Az igazgató köszöntõjét követõen dr. Ackermann Zsuzsanna tû. alezredes,
hivatalvezetõ az egyesületi közgyûlésekrõl tartott elõadást, ismertetve a vonatkozó
jogszabályokat, valamint az egyesületek mûködésével kapcsolatosan a
gyakorlatban felmerülõ jogi kérdéseket is megvitatták.
A délelõtt Bán Attila tû. ezredes, megyei tûzoltósági fõfelügyelõ elõadásával
folytatódott. Az ezredes összefoglalta az elmúlt év kiemelt tûzoltói eseményeit, az
egyesületek kárfelszámolási tevékenységét, majd felhívta a figyelmet a Tolna
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 2019. évben az önkéntesek számára
szervezett szakmai tanfolyamokra, továbbképzésekre. Fõfelügyelõ úr a Tolna
Megyei Tûzmegelõzési Bizottság 2019. évi munkatervét is bemutatta, külön
kiemelve a jelenleg aktuális lakosságtájékoztatási és megelõzési feladatokat a
szabadtéri tüzek kapcsán. Ezekben a feladatokban a hivatásos tûzoltók mellett az
önkéntes és az önkormányzati tûzoltók is jelentõs szerepet vállalnak.
A következõ napirendi pontban Monostori Judit tû. százados a 2019. évi
önkéntes tûzoltók számára megnyíló pályázati lehetõségekrõl tájékoztatta a
résztvevõket.
A konferenciát Dr. Balázs Gábor tû. ezredes zárta. Az igazgató elmondta, hogy a
jövõben bõvül az önkormányzati és önkéntes tûzoltóságok számára meghirdetett

pályázatokon elérhetõ eszközök köre, majd további jó munkát kívánt az önkéntes
és önkormányzati tûzoltóknak, akik a hivatásosokkal vállvetve dolgoznak a
bajbajutottak megsegítésén.
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