
Nagycenk Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 

H-9485 Nagycenk 

Dózsa krt. 2. 

 

Nagycenk Község Önkormányzata 

H-9485 Nagycenk 

Gyár u.2 

 

Tárgy: Felszerelések átadása 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 
 

Nagycenk Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének nevében keresném újra a Tisztelt Képviselő 

Testületet! 

 

Mint arról támogatásigénylő levelünkben már olvashattak, egyesületünknek több terve és feladata van az 

idei évre. Ezek közül a személyi védőfelszerelések megoldására adódott egy átmeneti lehetőség, amelyet 

igyekeztünk megragadni.  

A Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesülettel sikerült tető alá hozni egy segítségnyújtási 

megállapodást. Ennek a megállapodásnak ismertetésére és hozadékának bemutatására kértünk egy 

megbeszélési időpontot Polgármester Úrtól, - melyre múlt hét pénteken sor is kerülhetett-, melynek kapcsán 

ez a levél íródik.  

A megállapodás értelmében egyesületünk 5 védőruhával, 4 sisakkal és egy pár kisebb használt 

felszereléssel gazdagodott, melyek éles helyzetben védelmet nyújtanak egyesületünk tagjainak. Bár 

felülvizsgálatuk már nem megoldható koruk és állapotuk miatt, de tűzoltásra alkalmasak, és mindenképpen 

előrelépést jelentenek nekünk. 

A megállapodás alapján egyesületünk is megnézi, hogy mely felszereléseket tudja nélkülözni, és azok 

továbbadásával a segítséget nyújtó egyesületet támogatni, hogy ők ezzel újra segíteni tudjanak olyan 

egyesületeket, akik nálunk is szűkösebb helyzetben vannak. Az alábbi javaslatnál kérem vegyék figyelembe, 

hogy az érkezett felszerelések milliós nagyságrendet képviselnek, az átadandó felszerelések pedig a 

százezres érték körül mozognak, de mindenekelőtt nélkülözhetőek nálunk, mivel nincsenek használva.  

Egyesületünk arra a döntésre jutott, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló Zuk gépkocsi, az arra 

málházott kismotorfecskendő valamint dugólétra lenne az, amit az egyesület tulajdonában lévő kisebb 

dolgok (kisméretű csizmák, cipők) mellett átadásra javasolnánk. Ennek a tervnek a támogatását kérném a 

Képviselő Testülettől. 

A fennt említett felszerelések az alábbi nyilvántartási fejezetben szerepelnek a 2000-ben köttetett 

Együttműködési megállapodás Átadás-átvételi mellékletében: 

 Zuk A/15 a nagyértékű tárgyi eszközöknél 

 Kismotorfecskendő Zuk a nagyértékű tárgyi eszközöknél 

 Létra nincs külön leltári szám alatt 

A megbeszélések alapján nem egyszeri segítségnyújtásról van szó, hanem hosszabb távon terveznénk az 

együttműködést. A tervek között egy feszítő-vágó berendezés érkezéséről is szó esett, bár itt még 

konkrétumok nincsenek. Lehetséges, hogy így a jövőben többször keresni fogom Önöket annak 

függvényében, hogy milyen felszerelésekhez jutunk hozzá, és ezáltal mely felszereléseket tudjuk majd 

kiváltani. 

Az egyesület nevében kérem pozítív döntésüket egy hoszzútávú gyümölcsöző együttműködés 

reményében, és állok rendelkezésre kérdés vagy kérés esetén. 
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