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Szakmai anyag
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához 2013ban nyújtandó támogatások keretében megvalósult projekt.
Önkéntes Tűzoltó Egyesület eszközfejlesztése
Pályázati azonosító: 8564273812
Támogatási határozat iratazonosító szám: 1624631595
HVS célkitűzés: Helyi életminőség fejlesztése
HVS intézkedés: Közrend és közbiztonság. A települési tűzoltó felszerelések
beszerzése. Támogatható tevékenység eszközbeszerzés és marketing
tevékenység.

A projekt gazda bemutatása
Pusztaszabolcs Az 1924-ben alakult Önkéntes Tűzoltó Egyesület olyan
önkéntesek részvételével működik, akik fő állásuk mellett szabadidejükben
önként látják el a települések tűzvédelmi, tűzoltási és egyéb mentési feladatait.
A tagok között nem csak tűzoltók, hanem egyéb területen dolgozók is vannak. A
munkájuk sikere a közösségi összefogásnak köszönhető. A hivatalos tűzoltási
tevékenységeken kívül szabadidős programokat, ifjúsági képzéseket is tartanak
az érdeklődő lakosságnak.
Kiemelt figyelmet fordítanak az utóbbi időszakban az ifjúsági tűzoltók
képzésére. Rendszeresen vonulnak tűzesethez, műszaki mentéshez, továbbá
lakossági bejelentésre és kérésre veszélyes fákat is kivágnak.
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Rendszeresen elvégzik a szükséges
karbantartásokat a tűzoltó technikán.
Május elején, Flórián nap környékén minden évben Tűzoltó napot szervez az
egyesület, ahol az érdeklődőknek versenyeket rendez, kisebb megvendégeléssel
egybekötve. Az ifjúsági és felnőtt csapatversenyeken mindig jelentős
létszámmal képviselteti magát a projekt gazda, ahol kiemelkedő eredményeket
értek el eddig.
Az elmúlt években bekövetkezett árvízi védekezési munkákban is rendszeresen
részt vesznek a helyi tűzoltók. A Fejér Megyei Katasztrófavédelem gyakorlatain
is helyt állnak a tagok.
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Szoros kapcsolatot és együttműködést alakítottak ki a tűzoltók a város német
testvér településének, Staufenberg tűzoltóival.

A fejlesztés indoklása
Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013-ban tűzesethez 7 alkalommal,
műszaki mentéshez 20 esetben vonultunk ki Pusztaszabolcson és környékén. Az
egyesület aktív vonuló tagjainak munkáját segítik a megfelelő mentési eszközök
és felszerelések. Ezeknek az eszközöknek és felszereléseknek a folyamatos
felújítása és beszerzése nem megoldott az egyesület szűkös anyagos keretei
miatt.
Az Egyesület minden évben megpróbálja maximális mértékben kihasználni a
BM Országos Katasztrófavédelemi Igazgatóság által meghirdetett pályázati
lehetőségeket. Ezek a pályázati források biztosítják az egyesület számára, hogy a
felszereléseit és védőruházatait folyamatosan fejleszteni tudja. Azonban ezek a
pályázati források is korlátozottak, így mindig a legszükségesebb eszközök
beszerzésére törekszik a vezetőség. A korlátozott lehetőségek miatt előfordul,
hogy a mentési és bevetési munkálatokhoz szükséges eszközök igen korlátozott

számban, vagy nem is állnak rendelkezésre. Ilyen eszköz például a jelen projekt
keretében beszerzésre kerülő sisaklámpa is.
A sisaklámpa olyan tűzoltó felszerelés, amelynek elsősorban tűzesetnél veszik
hasznát az oltásban résztvevők, de éjszakai egyéb bevetések alkalmával is
hasznos. A sisakra erősített lámpa a sűrű füstben nem csak a munkavégzést
könnyíti meg, hanem biztonságosabbá is tudja tenni a tűzben végzendő mentési
és oltási munkákat. Korábban a különböző fényforrások kézi használata
előfordult, hogy hátráltatta a minél gyorsabb beavatkozást.
A beszerzett eszközök immár nem csak az önkéntes tűzoltók munkájának
megkönnyítését teszik lehetővé, hanem az esetlegesen kárt szenvedők számára is
lehetővé tesznek egy gyorsabb és biztonságosabb mentést.

A fejlesztés tartalma
A projekt keretében a Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összesen 10
db sisak lámpa beszerzését valósítja meg. A lámpa fajtája lehetővé teszi bármely
típusú tűzoltó sisakra felszerelhető legyen, ez további előny az egyesület
számára, mivel sajnos vannak újabb és régebbi típusú sisakok is a használt
felszerelések között.
A projekt során az alábbi műszaki mentési eszközök kerültek beszerzésre:
 10 db

UK 4AA eLED Zoom T típusú kézi és sisaklámpa

 10 db

UK Lámpatartó MSA GALETT F1 S, F1 E és F1 SA

sisakhoz
A beszerzett sisak lámpák műszaki paraméterei az alábbiakban részletezve:

A fejlesztés eredménye

A projekt megvalósítása hozzájárult az egyesület munkájának javításához,
eszköz fejlesztéséhez és eredményesebb feladatellátáshoz is.
A sisaklámpáknak köszönhetően a bevetésen résztvevő önkéntes tűzoltók
biztonsága fokozottabbá válik és munkájukat is jobban segíti a veszélyes és
nehéz helyzetekben.
Az Egyesület technikai ellátásának javítása a szervezet korlátozott anyagi
forrásai miatt pályázati lehetőségek kihasználásával valósítható meg, ebből a
szempontból jelen projekt megvalósítása egy újabb lehetőséget adott a technikai
eszközeink bővítéséhez.
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