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2008. ÉV
az 1997. évi CLV. törvény 19. §-a alapján
Rédics Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete tevékenységét a működését
szabályozó jogszabályoknak megfelelően végezte.
Működése során kiemelt figyelmet fordított az önkéntes tűzoltásra,
mentésre, katasztrófa elhárításra a működési területén és azon kívül is. A
tűzvédelmi szabályok betartásának ellenőrzésére, a tűzoltás és egyéb
kárelhárításban való közreműködésre, a tűzeseteket okozó-okozható
körülmények felderítésében való aktív-hathatós közreműködésre, valamint a
megelőzési feladatok-teendők minél szélesebb körben való terjesztéséreismertetésére.
Ezen feladatok minél szakszerűbb elvégzése és megelőzése érdekében az
önkéntes tűzvédelmi tevékenységben aktívan részt vevő tagok rendszeres
elméleti és gyakorlati foglalkozásokon valamint szakmai bemutatókon vesznek
részt. A foglalkozások szakmai hátterét minden esetben a Lenti Város Hivatásos
Tűzoltóságának tűzoltói végzik, a gyakorlatokat felügyelik, illetve az
önkénteseink minden évben felmérik tudásukat a megyei tűzoltó versenyen is.
A 2008-as évben a Zalakaroson megrendezett versenyen önkénteseink a jó
eredménynek számító III. helyezést érték el a nemzetközi CTIF kategóriában.
Igyekszünk természetesen biztosítani a személyi utánpótlást is a fiatalokon
keresztül, fontosnak tartjuk megismertetni őket a tűzesetek megelőzésének
fontosságával és a tűzoltás alapjaival. Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy
önkéntes tűzoltóinkból kerültek kiválasztásra a hivatásos tűzoltók közé is. Itt
igazolja vissza tevékenységünket a szakma és a tevékenységünk folytatására
ösztönöz mindnyájunkat. Folyamatos problémát jelent az utánpótlás nevelése a
fiatalok csökkenő létszáma mellett, de a helyi általános iskola partner a
tevékenységünk megismertetésében.
A mindenkori szakszerű beavatkozást a meglévő felszerelésünk biztosítja,
melyeket különböző pályázatok benyújtásával próbálunk folyamatosan
fejleszteni. A tűzoltó gépjármű műszaki vizsgáztatása 2008. évben is rendben
megtörtént. A személyi állomány megfelelő, kulturált körülmények között
történő elhelyezésére a meglévő tűzoltószertárunk alkalmas.

A helyi önkormányzat a lehetőségeihez mérten igyekszik támogatni az
egyesületet, hiszen szervezetünk fontos feladatot lát el a településen. A
támogatás nélkül a működés nem lenne biztosított. Az egyesület 2008-ban is
eredményesen pályázott működési támogatásra és eszközeinek pótlására
cseréjére a Tűzoltó Szövetséghez. Ennek eredményeképpen sikerült új tömlőket,
sugárcsöveket és szívótömlőket is beszerezni. Az egyesület tagjai aktívan részt
vettek a 2008. július 13-án Rédics területén keletkezett viharkárok elhárításában,
kiegészítve a hivatásos tűzoltók munkáját. Az egyesület 2008. évi működése
során vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
A vezetőség és a közgyűlés az alapszabályban meghatározott
rendszerességgel ülésezett, rendkívüli ülés összehívására nem került sor.

Rédics, 2009. március 20.
(: Kovács László :)
Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke

A Felügyelő Bizottság elnökének egyetértésével:

(: Tüske Attila :)
felügyelő bizottság elnöke

