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Megszülettek az idei támogatási pályázat eredményei. Az önkéntes tûzoltó
egyesületek részére kiírt pályázatra 2019-ben ötszáznyolcvanhét egyesület
nyújtott be pályázatot, amelynek segítségével különféle tûzoltóeszközökhöz
és felszerelésekhez juthatnak. Idén tizeneggyel több önkéntes tûzoltó
egyesület kap támogatást, mint az elmúlt esztendõben. 
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2019-ben ismét hétszázmillió forint összértékû támogatást oszthat szét a
katasztrófavédelem a Magyarországon mûködõ önkéntes tûzoltó egyesületek és
mentõszervezetek között a központi költségvetés fejezeti kezelésû elõirányzata
terhére. Százmillió forintot az önkéntes mentõszervezetek kapnak, hatszázmillió
forint a tûzoltó egyesületek között oszlik meg. 
  Évrõl évre nõ az önállóan beavatkozó önkéntes tûzoltó egyesületek száma: amíg
2018-ban negyvenkilenc, addig 2019-ben már ötvenhárom egyesület rendelkezik
az önálló beavatkozás jogkörével, a tervek szerint év végére még hat szervezet
kerül ebbe a körbe. Tovább nõtt a hivatásos tûzoltóságokkal együttmûködési
megállapodást kötött önkéntes tûzoltó egyesületek száma is, az idén több mint
kilencvenöt százalékuk nyújtott be támogatási pályázatot.
  A feltételeket sikeresen teljesítõ ötszáznyolcvanhét egyesület mûködési
költségekre, eszközbeszerzésre, szakmai tanfolyamokon történõ részvételre,
pályaalkalmassági-vizsgálatokra, EDR-rádiókra, szertárépítésre és -felújításra,
valamint védõ- és technikai felszerelésekre nyújtotta be pályázatát.
  A bírálóbizottság támogatásra vonatkozó javaslatait az országos
katasztrófavédelmi fõigazgató jóváhagyta, így ebben az évben a mûködési
költségre, illetve szertárépítésre és -felújításra kapnak támogatást az egyesületek.
A pályázók egyrészt védõ- és tûzoltótechnikai eszközöket vehetnek át, továbbá
maguk is beszerezhetnek egyéb eszközöket. A pályázatnak köszönhetõen
kétszáznegyvenkét tûzoltótechnika-kezelõi típusvizsgára nyílik lehetõség, az
önkéntesek hetvenegy gépjármûvezetõje tehet pályaalkalmassági vizsgát, amellyel
megkülönböztetõ jelzést használó tûzoltógépjármûvek vezetésére is jogosultságot
szerez. Ötvenkilenc egyesület összesen ötvenhét kézi és öt mobil EDR-rádiót,
valamint négy tartozékot kap majd. 
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