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Beszámoló az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság
elmúlt öt évben végzett munkájáról

Tisztelt Közgyűlés!
A 2015-ben kinevezett elnökségünk mandátuma 2020. május 8-án lejárt, de a veszélyhelyzet
során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő
rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletet 17. § (2) pontja
meghosszabbította a lejárt mandátumokat. E kormányrendelet 20. §-a alapján a veszélyhelyzet
megszüntetését követő 90. napon belül kerülhetett sor a Közgyűlés összehívására, a
beszámoló elfogadására és a tisztújításra.
Egy-egy gondolattal szeretném feleleveníteni az elmúlt öt évben történt fontosabb
eseményeket, hogy érzékelhessük szervezetünk fejlődését.
Tűzoltóságunk megalakulásakor egyértelművé vált, hogy a rövid vonulási idejű
beavatkozások érdekében tűzoltóinknak a laktanyában kell szolgálati idejüket tölteni. Az éves
szinten 200 fölötti riasztást önkéntesekkel kezelni már nem lehetséges,csak ezzel a módszerrel
van lehetőség a 18 kilométerre lévő hivatásos tűzoltóságot érdemben kiváltani,ezáltal
magasabb szintű védelmet biztosítani városunk lakosságának és az Ipari park üzemeinek.
Jelenleg a kiérkezési időnk európai színvonalú, mivel jellemzően 10 percen belül a kárhelyen
vagyunk és megkezdjük a beavatkozást. Országunk egyes részein nem ritka a 25 perces
vonulási idő sem. A beavatkozás gyorsasága döntő mértékben befolyásolja a káresetek
növekedési mértékét, hiszen egy kialakuló tüzet a kezdeteknél sokkal kisebb erőkkel el lehet
oltani, mint a teljes kifejlődés szakaszában. A kárértékek az eltelt idővel négyzetes arányosan
növekednek.
Tűzoltóságunk létszáma a korábbi 15 fős létszámról mára 18 főre emelkedett.
Sajnálatos módon az iparosodott környezet nem támogatja az önkéntességet. Az elmúlt évek
során az önkéntesek jelentős része lemorzsolódott és utánpótlásuk egyre nehezebb,
pedigfontos szerepük volt a szabadságok és betegállományok során a kiesők ideiglenes
helyettesítésében. A kieső önkénteseket csak nagyszámú túlórával tudtuk pótolni, melyet a
Belügyminisztérium által megtartott munkaügyi ellenőrzés kifogásolt.
Mivel a főállású állomány részére biztosítani kell a szabadság letöltését,szükségessé vált a
létszám növelése.
Elmondható, hogy az állomány létszáma stabil, minimális a fluktuáció. Az utóbbi években
több, korábban hivatásos tűzoltóként szolgáló bajtárs lépett tűzoltóságunkon szolgálatba.
A hivatásosként megszerzett képzettségek és szakmai tapasztalatok nagymértékben emelték
az állomány beavatkozási készségét.

A 2015. év összefoglalója
A KEM KI közreműködésével sikerült elérnünk, hogy a tűzoltóságunkra érkező riasztásokat a
parancsnok és helyettese sms útjánazonnal megkapja, így a jelentősebb káreseményeknél
azonnal meg tudják kezdeni a vonulást vagy a tartalék szerre történő berendeléseket.
Az eltelt időszakban a tűzoltók létszáma 1 fővel emelkedett. A 17 fős létszámból 1 fő végezte
el ebben az évben a 3 hónapos tűzoltó alapfokú tanfolyamot.
A tűzoltóság különböző mértékű támogatásával 2 fő kezdte meg tanulmányait:
• 1 főt „C” kategóriás jogosítvány,
• 1 főt szakirányúfőiskolai diploma megszerzésében támogattunk.
A 2016. év összefoglalója
Június 5-11. között Oroszlányban és környékén a nagymennyiségű csapadék miatti
szivattyúzások miatt a tűzoltóknak rengeteg dolguk akadt a vízeltávolítással kapcsolatban.
Az elmúlt évek kiemelkedően legnagyobb beavatkozása a Vértesi Erőmű Zrt. telephelyén
szeptember 9-én, öngyulladás miatt bekövetkezett SRF tűz volt. Tűzoltóságunk összesen 52
órán keresztül folytatott beavatkozást, melynek során a váltás biztosítására be kellett rendelni
a szabadnapos állomány egy részét is. Az oltásban természetesen részt vettek a Tatabánya
Hivatásos Tűzoltóság szerei és állománya is.
A statisztikákon látszik, hogy nagymértékben megnőtt a téves jelzéseink száma. Ennek oka,
hogy 2016-tól a BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóságra kötelezően át kell irányítani
a tűzátjelző berendezés telepítésére kötelezett gazdálkodó szervezetek, intézmények jelzéseit.
A jelzések automatikusan riasztást generálnak az illetékes tűzoltóságon. Az ebből adódó téves
jelzések száma kb. 80 jelzés 1 év alatt.
Ebben az évben
1 főt „C” kategóriás jogosítvány megszerzésére,
1 főt pedig Tűzoltó Alaptanfolyam elvégzésére iskoláztunk be.
Oroszlány Város Önkormányzata 2015. év végén a laktanya vizesblokkjainak felújítására
több mint 3 MFt-ot biztosított. A felújítások az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal
felügyeletével elkészültek. A nyár folyamán a tűzoltók a helyiségek festését saját
költségvetésünkből, önerőből végezték el.
2015-ben javaslatot tettünk a képviselő-testületnek a tartalék gépjárműfecskendő cseréjére.
Kérésünket 50 M Ft-tal támogatták, mely nagyon komoly lehetőséget biztosított számunkra.
A hazai beszerzés lehetőségének felmérése és annak eredménytelensége után közbeszerzési
pályázat kiírásával indítottuk el egy külföldi használt jármű beszerzését. A pályázat kiírásában
segítségünkre voltak a Polgármesteri Hivatal munkatársai és a Közbeszerzési Munkacsoport.
Sajnálatos módon az első pályázat sikertelenül zárult, mivel számunkra nem megfelelő, illetve
a költségvetést komoly mértékben túllépő járművek kerültek bemutatásra.Ezt követően
kérelmet nyújtottunk be Oroszlány Képviselő-testületéhez a támogatás összegének
megemelésére. Így a rendelkezésre álló keret 78 M Ft-ra emelkedett.
A második pályázatot a Közbeszerzési Munkacsoport eredményesnek ítélte.
A MAN tűzoltófecskendő beszerzése megtörtént és megkezdtük az egyedi rendszerbeállítás
folyamatát. Ez a folyamat az előzetes tájékoztatás szerint a fecskendővel kapcsolatos iratok,
okmányok beküldését és egy szemlét jelentett volna. Ezzel ellentétben a BM OKF a tűzoltók
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maximális biztonsága érdekében a legmagasabb szintű szabványossági és megfelelőségi
igazolások beszerzését kérte. Közel egy év és néhány millió forint árán sikerült megfelelnünk
a kitűzött elvárásoknak.
2017. év összefoglalója
Május hónapban a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ellenőrzési
Szolgálata, a Gazdasági igazgató-helyettesi szervezet és az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal
belső ellenőre ellenőrzést végeztek a tűzoltóságon, melynek során a normatív támogatás
felhasználását, elszámolását vizsgálták. A pénzügyi ellenőrzéshez a bizonylatokat a tűzoltóság
könyvelője készítette elő. Sajnos kiderült, hogy a bizonylatok egy részét nem adta át az
ellenőrzést végzőknek.
Ebben az időszakban nyílt lehetőség magánszemélyek részére az Ügyfélkapun keresztül
tájékozódni a befizetett adókról, járulékokról. Az állomány részéről több jelzés érkezett, mely
szerint a kiadott igazolások és a befizetések nincsenek összhangban.
Az ezt követő időszakban az általunk feltárt járulékfizetési, valamint egyéb könyvelési
hiányosságok miatt a köztestület elnöke 2017. június 30-án a tűzoltó-parancsnokság
könyvelőjének munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntette és feljelentést tett.
Az ügyben a rendőrség különösen nagy értékre üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntettének
megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást. Az ügyészség indítványa alapján a bírósági
tárgyalások már megkezdődtek, de azok eredményéről még nincs tudomásunk.
Az önellenőrzések során feltárható járulékfizetési hiányokat az önkormányzat által részünkre
átutalt költségvetésünkből egyenlítettük ki. A fennmaradó elmaradásokra a pénzt
elkülönítettük, de ennek pontos mértékét még nem határozta meg a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal.
A könyvelési feladatokat 2017. II. félévtől kezdődően Németh Erika könyvelőirodája látja el.
Példamutató mentési tevékenységükért 2017. őszén a képviselő-testület ülésén 2 fő
önkormányzati tűzoltó részesült polgármesteri dicséretben és jutalomban.
Szeptember hónapban Nemes Kálmán és Nagy Zsolt kezdte meg a BM Katasztrófavédelmi
Oktatási Központban az Önkormányzati Tűzoltó-parancsnoki tanfolyamot, mely a
parancsnoki beosztás minimális feltétele. A tanfolyamot mindketten sikeresen befejezték.
Oroszlány Város Önkormányzata kérésünkre 10 öltöny bevetési ruha beszerzését támogatta,
mellyel a legrosszabb állapotban lévő ruhákat le tudtuk cserélni.
2018. év összefoglalója
Elnökségünk fecskendőkkel kapcsolatos előrelátását az idő igazolta. Sajnálatos módon a
Renault fecskendőnk az év során csak alkalmanként, és csak néhány napig volt képes ellátni a
feladatait. A hibákat keresve szervizről szervizre vittük a fecskendőt. A járművön teljes
diagnosztikai vizsgálatot végeztek, melynek eredményeként a magasnyomású
üzemanyagrendszer több elemét is cserélni, javítani kellett.
A fecskendőbeszerzés elmaradása esetén a 29 éves, kis teljesítményű, lassú és megbízhatatlan
IFA tartalékfecskendő lett volna a vonuló szerünk.
A MAN fecskendő rendszerbe állítását követően az IFA-t értékesítettük, így az a
továbbiakban egy gazdálkodó szervezetnél lát el vízszállítási feladatokat. Tűzoltási célra
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történő értékesítése, átadása, az öreg és korszerűtlen technika, valamint a tűzoltás-technikai
felülvizsgálat „ideiglenesen alkalmas” minősítése miatt, fel sem merült.
A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal egyeztetve a
szivattyúkezelői tanfolyamokat és vizsgákat megszerveztük, így ősszel mindkét
fecskendőnkre sikeres vizsgát tett a nyolc gépjárművezető.
2018-ban lehetőség nyílt pályázaton keresztül tűzoltó szakfelszerelések beszerzésére. A BM
OKF által 10 év után újra kiírt eszközbeszerzési pályázatra 5 M Ft értékben nyújtottuk be
igényünket. A pályázat eredményeként 3,767 M Ft értékben kaptunk új eszközöket,
felszereléseket, melyek nagymértékben javították felszereléseink minőségét.
A BridgestoneTatabánya Kft., Nemes Kálmán parancsnok-helyettes úr megkeresését
követően, 8 db gumiabronccsal támogatta tűzoltóságunkat.
Az Oroszlány ÖTE segítségével egykezes benzinmotoros láncfűrésszel növeltük a fecskendő
felszerelését.
2019. év összefoglalója
Szakmai munkánk ellenőrzését a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságés a Tatabánya Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság végzi. Az ellenőrzések, a
szakmaiság szigorú megkövetelése garantálja tűzoltóink magas szintű felkészültségét.
Az ellenőrzések során feltárt hiányosságokat minden esetben pótoltuk, illetve a szakmai
felkészültség javítása érdekében képzéseket, foglalkozásokat tartottunk.
Költségvetésünket a korábbi éveknek megfelelően az önkormányzati támogatás, a BM OKF
által havi rendszerességgel utalt állami támogatás, adományok, tagdíjbefizetések és a
bérmunka bevételek tették ki. Költségvetésünket takarékos módon felhasználva folyamatosan
tudtuk biztosítani működési feltételeinket, és eleget tudtunk tenni a korábbi években
keletkezett járulékfizetési elmaradásaink törlesztésének is.
Fizetési kötelezettségeinket minden esetben határidőre teljesítettük, köztartozásunk nincs.
Pénzügyi ellenőrzésünkhavi, negyedéves és az éves beszámolók alapján valósult meg. A
felterjesztett beszámolókat minden alkalommal elfogadták.
2019-ben 212 káresemény volt elsődleges műveleti körzetünkben, mely a korábbi évek
átlagának megfelelő.
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Káresetek számának alakulása az elmúlt 5 évben

Fontosabb káreset típusok adatai az elmúlt 5évben

Jól látható, hogy tűzoltóságunk éves szinten általában 200 feletti riasztást kap. A lakás és
épülettüzek száma a korábbi évekhez képest jelentősen csökkent, melyhez hozzájárult a fűtési
rendszerek működtetésével és a biztonság növelésével kapcsolatos központi tájékoztatás,
valamint az, hogy egyre kevesebb lakásban alkalmaznak nyílt lánggal működő
fűtőberendezéseket, illetve a családi házak is automatizált, biztonságos berendezésekkel
kerülnek felszerelésre.
A tűzoltóság szerepének változása nyomon követhető a közúti balesetek felszámolásának és
az ajtónyitások, segítségnyújtások egyre nagyobb számaiban. Mindkét esetben a kiváltó okok
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száma növekedett, hiszen rohamos mértékben emelkedett a gépjárművek száma, illetve az
idősödő lakosság miatt egyre több a magányos és beteg ember. A közlekedési balesetek
szempontjából kiemelten kell kezelnünk a Környe-Csákvár közötti, valamint a KörnyeKömlődi elágazás közötti útszakaszokat, illetve kereszteződéseket. Mindkét irányban
rendszeresen történnek az úttest elhagyásából, illetve ütközésből adódó balesetek.
A többi káresetben általában az időjárási körülmények határozzák meg az esetszámokat,
melyek a szárazság, a csapadék és a szél előfordulásának, időtartamának függvényei.
A 2019. év jelentősebb tűzesetei:
02. 14. Oroszlány, Mindszenti utcában egy hétvégi ház égett
06. 02. Bokodon egy személygépkocsi égett
09. 13. Oroszlány Népek barátsága úton egy gyermek bekapcsolta a villanytűzhelyet, melyen
az otthagyott étel füstölt
10. 23. Kecskéden nagy területen a kukoricatarló égett
A 2019. év jelentősebb műszaki mentései:
01. 10. Oroszlány és Környe között egy autóbusz félig az árokba csúszott
01. 20. Dad és Császár között egy személygépkocsi felborult, egy pedig az árokba csúszott
02. 11. Oroszlány, Nyíres dűlőben elakadt mentőautó mentése
02. 17. Oroszlány-Bokod között egy személygépkocsi megcsúszott és az árokba csapódott
05.20. Dad közelében két személygépkocsi ütközött
05. 26. Oroszlány-Bokod között egy személygépkocsi a kanyarban felborult
06. 14. Kömlődön egy személygépkocsi villanyoszlopnak csapódott
06. 15. Régi Shell kútnál két személygépkocsi ütközött
06. 16-17. Oroszlányban több épület pincéjéből kellett eltávolítani a vizet
08. 08. Oroszlány és a Majki elágazás között egy személygépkocsi az árokba hajtott
09. 07. Környe és Tatabánya között egy személygépkocsi fának ütközött és kigyulladt
09. 26. Oroszlány és Környe között két személygépkocsi ütközött
10. 17. Dad és Császár között egy személygépkocsi fának ütközött
11. 19. Bokodon átvágtak egy gázvezetéket
12. 10. Oroszlány és Környe között két személygépkocsi ütközött
Tűzoltóságunk az elmúlt év során több alkalommal vett részt közös gyakorlatokon a
Tatabánya HT tűzoltóival. A közös helyismereti foglalkozások, begyakorló és ellenőrző
gyakorlatok segítik a beavatkozók tevékenységének összehangolását, ezzel fokozzák a
hatékonyságot. Egymás megismerése következtében javul a kommunikáció, a rövid, tömör
információátadás, a tűzoltásvezető és a tevékenységirányító központ felé pedig gyorsítja a
döntéshozatali képességet.
Az év során szorosan együttműködtünk az Oroszlányi Rendőrkapitánysággal, az OMSZ
Oroszlányi Mentőállomással, a közüzemiszolgáltatókkal, valamint az ipari park területén
működő vállalkozásokkal. Folyamatos szakmai kapcsolatot tartunk a Komárom-Esztergom
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a Tatabánya Hivatásos Tűzoltósággal, az
Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel és a Kecskédi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel.
Rendszeresen részt veszünk a Magyar Tűzoltó Szövetség, az Önkormányzati Tűzoltóságok
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Országos Szövetsége és a Komárom-Esztergom Megyei Tűzoltó Szövetség gyűlésein,
segítjük a Komárom-Esztergom Megye Katasztrófavédelméért Alapítvány munkáját.
Tisztelt Közgyűlés!
Tűzoltóságunk a Belügyminiszter 48/2011.(XII. 15.) BM rendelete alapján látja el feladatait.
Napi szolgálatunk a korábbi éveknek megfelelően 1 fő híradó-ügyeletes és 5 fő vonuló
tűzoltó.
A tavalyi év során 1 fő tűzoltó munkaviszonyát szüntettük meg egészségügyi alkalmatlanság
miatt. Biztosítottuk részére a felmondási időből adódó járandóságokat, valamint a
munkaviszonyának megfelelő végkielégítést.
Az elmúlt év során 1 fő tűzoltó,Bors Péter szerelt le, akinek a helyét rövid időn belül a
korábban hivatásos tűzoltó,Darvasi András töltötte be.
2020. június 1-től teljes mértékben kiegészítettük létszámunkat Nagy László Ádámmal, aki
korábban szintén hivatásos tűzoltó volt Tatabányán.
Jelenleg 18 fő a vonuló tűzoltó létszámunk a három szolgálati csoportban.
A főállású tűzoltók havonta 10-11 alkalommal adnak 24 órás szolgálatot. Mivel a részünkre
előírt 8 perces vonulási idő otthoni készenléttel nem biztosítható, a tűzoltók a szolgálati időt a
laktanyában töltik. Ilyen módon a riasztási időnk -mely alatt a laktanyát el kell hagyni- 2 perc.
A tűzoltóinkkal szemben támasztott követelmények (egészségügyi, szakmai képesítési stb.),
valamint a szakfelszerelésekre vonatkozó előírások teljes mértékben megegyeznek a hivatásos
tűzoltókéval.
Szolgálatot ellátó tűzoltóink felkészültségét napi szinten, meghatározott tematika szerint,
továbbképzés keretében fejlesztjük. Az elméleti felkészítés eredményéről évente 2
alkalommal felmérést végzünk.
Évente 6 helyszínen tartunk mindhárom szolgálati csoport részére helyismereti gyakorlatot,
melyet követően egy szituációs begyakorló gyakorlatot hajtunk végre. A szolgálati csoportok
felkészültségét 1-1 nappali és éjszakai gyakorlat során ellenőrizzük parancsnoki ellenőrző
gyakorlat formájában, melyek szakmai felügyeletét a KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság
végzi. Az így végrehajtott 42 gyakorlaton felül az újonnan átadott, felújított vagy átalakított
épületekben is helyismereti foglalkozásokat tartunk.
Önkénteseink létszáma minimális. Sajnos Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület aktívnak
mondható állománya kimerül a köztestület főállású tűzoltóként, mindkét helyen szereplő
tagjaival.
Külön köszönöm Herke Csaba példamutatását, aki az elmúlt évben kiemelkedően sok
szolgálatot adott, segítve ezzel a szabadságok kiadását, a betegállományból adódó szolgálat
kimaradások pótlását.
Tűzoltóságunk csapata az Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szakmai vetélkedőjén a 2.
helyezést érte el. A csapat tagjai Nemes Kálmán, Rózsa Sándor, Czupár Tamás és Pintér
Dávid voltak. Eredményük tovább növelte tűzoltóságunk szakmai elismertségét, sikerükhöz
ismételten gratulálok.
Tisztelt Közgyűlés!
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2019-ben lehetőség nyílt pályázaton keresztül tűzoltó szakfelszerelések beszerzésére. A BM
OKF által kiírt eszközbeszerzési pályázatra 5 M Ft értékben nyújtottuk be igényünket. A
pályázat eredményeként 3,683 M Ft értékben kaptunk új eszközöket, felszereléseket, melyek
nagymértékben javították felszereléseink minőségét.
Ezek közül a fontosabbak:
2 db légzőkészülék álarccal, kompozit palackkal
20 db tűzoltó védősisak
9 pár tűzoltó védőkesztyű
2 db mentőálarc+tömlő
1 öltöny tűzoltó védőruha
1 db keresőlámpa
4 db kézilámpa
1 pár tűzoltó védőcsizma
Az Önkormányzat részére kiírt pályázatból is szereztünk be eszközöket, illetve elvégeztük a
legszükségesebb felújítási munkálatokat.
Vásároltunk 1 db hőkamerát és 2 db sugárcsövet.
Elvégeztettük a Renault fecskendő nagyjavítását.
A laktanya épületében ~200 m2-en járólapoztunk, felújítottuk a hálószobákat,
légkondicionálókat cseréltünk, illetve építettünk be, felújítottuk az öltözőt és kicseréltük a
szekrényeket. Befejeztük a teljes mértékben adományokból készült konditerem kialakítását.
Felújíttattuk a garázskapukat, illetve a garázs állapotának megóvása érdekében statikai
felmérést végeztettünk. A garázs felújítása csak az Önkormányzat finanszírozásával
valósítható meg, melyre javaslatot tettünk.Irattárat alakítottunk ki, ahol a megőrzésre szánt
iratokat, okmányokat, személyügyi anyagokat tároljuk a továbbiakban.
A 6 fővel működő szolgálati csoportok pihentetésének biztosítására kialakítottuk a harmadik
hálószobát, melybe 2 db ágyat vásároltunk.
A
Komárom-Esztergom
Megye
Katasztrófavédelméért
Alapítvány
2013-ban
nagyteljesítményű elektromos szivattyúkat szerzett be, melyek a Komárom-Esztergom
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon kerültek elhelyezésre. Ezek közül, hosszabb
előkészítés után 2 db szivattyút sikerült tűzoltóságunknak átvenni. Azóta már használatban is
voltak, mivel a pince elöntések során kiválóan alkalmazhatóak.
A pénzügyi ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében MOL
üzemanyagkártyát váltottunk ki, illetve a pénzügyi elszámolások felügyeletével Varga
Melindát bíztuk meg.
Oroszlány Város Önkormányzata nyertes pályázata alapján 12.244.248Ft támogatásban
részesültünk.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal megkötött Támogatási Szerződés
alapján 1.901.307, - Ft bérrendezési támogatást kapunk.
Tisztelt Közgyűlés!
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Az elmúlt évben is rendszeresen részt vettünk a városi programok előkészítésében,
biztosításában, illetve a gyermekprogramok fontos szereplői lettünk. Részt vettünk iskolai
sportversenyeken, gazdálkodó szervezetek által rendezett családi napokon. Minden
lehetőséget kihasználunk hivatásunk megismertetésére, népszerűsítésére.
Részt vettünk a városi Rendvédelmi Kupán, a Streetball Challenge Hungary 2019.
Oroszlányban tartott versenyén, csillét toltunk.
A karácsonyi ünnepekre és az év végére készülődve kiválasztottuk és a Komárom-Esztergom
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint Likerecz Róbert vállalkozó segítségével
felállítottuk a város karácsonyfáját.
A „Nyitott szertárkapuk” programsorán a városlakók megismerhették a laktanyát, a tűzoltókat
és a járműveket. Ezen kívül rendszeres vendégeink az óvodások, de szívesen látjuk az
előzetesen bejelentkező magánszemélyeket is.
Minden Flórián napon megkoszorúzzuk a Szent Flórián emlékére állított kopjafát, és részt
veszünk az Oroszlány ÖTE megalakulásának évfordulójára rendezett megemlékezéseken.
Hagyományteremtő módon a Tűzoltó Napon hirdetjük ki az Év Tűzoltóját, akit a szolgálatot
adó állomány választ meg. 2019-ben Palotai Bence, 2020-ban pedig Pintér Dávid érdemelte ki
az elismerő címet.
Részt veszünk a városi megemlékezéseken, koszorúzásokon.
Tevékenységünkről, eredményeinkről, az aktuális információkról (pl. tűzgyújtási tilalom,
társasházak tűzvédelmi feladatai, katasztrófavédelmi megelőző programok, stb.) rendszeresen
tájékoztatja a lakosságot az Oroszlányi Médiacentrum és a város internetes honlapja.A 2840
helyi lapbanfelhívjuk a figyelmet az aktuális tűzvédelmi feladatokra, beszámolunk a
tűzoltóság életének fontosabb eseményeiről.
Munkánkat mindezek mellett folyamatosan figyelemmel kísérték, segítették, támogatták a
város vezetői és a Képviselő-testület, melyet ezúton is köszönünk. Köszönetünket fejezzük ki
továbbá mindazoknak, akik munkájukkal és együttműködésükkel hozzájárultak ahhoz, hogy
vonulási területünkön eredményesen tudjuk teljesíteni feladatainkat.
Tisztelt Közgyűlés!
Kérema beszámolómegvitatását és elfogadását!
Oroszlány, 2020.július 23.

Lazók Zoltán
a köztestület elnöke

Szabó Imre
tűzoltóparancsnok
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