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Az önkéntes tûzoltó egyesületek részére szervezett konferenciát a Tolna
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság február utolsó napján.

 ÖTE KONFERENCIA 2020. 

  

Az önkéntes tûzoltó egyesületek részére szervezett konferenciát a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság február utolsó napján. 

Dr. Balázs Gábor tû. ezredes igazgató köszöntõjében a hivatásos tûzoltóságok és
az önkéntesek együttmûködésének jelentõségét hangsúlyozta, megköszönte az
eddigi jó gyakorlatot, valamint az önkéntesek elõzõ évi munkáját. 

A délelõtt folyamán a Tolna Megyei Tûzoltó Szövetség küldött közgyûlésére is sor
került, ahol Gergelics István, a szövetség elnöke köszöntötte a megjelenteket. A
közgyûlés elsõ részében az ellenõrzõ bizottság, a szövetség és a Szent Flórián
Alapítvány elõzõ évi tevékenységérõl hangzott el beszámoló. Az ülés részeként a
megjelentek elfogadták az idei év költségvetését és feladattervét, módosították a
szövetség alapszabályzatát. Sor került az elnökség és a Szent Flórián Alapítvány
kuratóriumának megválasztására, valamint a Csöglei István díj ponttáblázatának
módosítására is.  

A délután az önkéntes egyesületek konferenciájával folytatódott, ahol Bán Attila tû.
ezredes, megyei tûzoltósági fõfelügyelõ összefoglalta az elmúlt év kiemelkedõ
tûzoltói beavatkozásait, az egyesületek kárfelszámolási tevékenységét, majd
felhívta a figyelmet a 2020. évi szakmai tanfolyamokra, továbbképzésekre, melyek
az igazgatóság és a Tolna Megyei Tûzoltó Szövetség közös szervezésében
kerülnek lebonyolításra. A fõfelügyelõ a Tolna Megyei Tûzmegelõzési Bizottság
2020. 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 évrõl évre jelentõs szerepet vállalnak. 

A konferencia részeként szó volt az önkormányzati és önkéntes tûzoltóságok idei
évi pályázatairól, melyek legfontosabb tudnivalóit Monostori Judit tû. százados
foglalta össze. Ezt követõen a hivatásos tûzoltó-parancsnokságok parancsnokai az
önkéntes tûzoltó egyesületeknél 2019-ben végrehajtott ellenõrzések
tapasztalatairól számoltak be. Befejezésként két új egyesület, a Tevel ÖTE és a
Cikádor Fõnix mutatkozott be.  

A konferencia a felmerülõ kérdések megbeszélésével zárult. 

  

Forrás, további részletek: TMKI  

  



Szekszárd, 2020.03.02. 

  

  

Hollósi Tibor titkár Tolna Megyei Tûzoltószövetség 

  

 


