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Tisztelt Képviselőtestület! 

 A 2017. évi pénzügyi és szakmai beszámoló elkészítése együttesen történt, hiszen a Bátaszék 

Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület átszervezéséből adódóan új költségvetés elkészítése vált 
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felépítést, mind a gazdasági helyzetet, ha a szakmai és pénzügyi helyzetet globálisan vizsgálja. 
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1. Szolgálatszervezés:  

2017.augusztus 1.-től a főállású és részállásos munkavállalók, új szolgálatszervezés szerint 

látják el munkájukat. Előzetes felmérések alapján a szolgálatellátás fontos alappillére volt a 

munkavállalók részéről, hogy több legyen a szabadidejük és tervezhetővé váljon a munkaidő 

szervezés. Mindemellett meg kell felelni a 48/2011. (XII. 15.) BM rendeletnek, mely az 

önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései minimális 

mennyiségéről, minőségéről és szolgálati ellátásáról és a szolgálat ellátásáról szabályozza 

az önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámát. Ennek értelmében:  

1. Az önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszáma 

1. § (1) 1 Az önkormányzati tűzoltóság híradó-ügyeleti szolgálatának feladatellátását 

a laktanyában egy fő végzi (a továbbiakban: ügyeletes). 

(2) 2 Az önkormányzati tűzoltóság az egység riasztását követően legalább a 

készenlétben tartott gépjárműfecskendő és az arra beosztott négy fő tűzoltó vonultatásáról 

gondoskodik. A vonulást végrehajtó tűzoltó-állományba beosztható az ügyeletes is. 

Amennyiben az ügyeletes részt vesz a vonulásban, a híradó-ügyeleti feladatellátás az 

ügyeletes személy laktanyába történő visszaérkezéséig szünetelhet. 

A korábbi szolgálatszervezés nem biztosította kellő mértékben a tervezhető és folyamatos 

feladatellátást, éppen ezért az alábbi intézkedést hoztam:  

- a szolgálat ellátása 24 órás munkarendben történik, reggel 7:45 és 8:00 óra közötti 

váltásokkal, mely egyaránt érinti a híradó szolgálatot és a szolgálatvezetést. 

- a laktanyában egyszerre 8 órától 16 óráig 3 fő tartózkodik (parancsnok, 1 fő híradó 

ügyeletes, 1 fő szolgálatvezető) 16 órától másnap reggel 8 óráig pedig 1 fő híradó 

ügyeletes és 1 fő szolgálatvezető. A vonuláshoz szükséges 1 vagy plusz 2 fő tűzoltó 

otthonról adja a készenlétet. Ezen készenlétet a Bátaszéki Önkéntes Tűzoltó egyesület 

adja.  

- az 5 fő híradó ügyeletesből 3 fő az I. szer személyzetét képezi, esetleges riasztás 

esetén ők is vonulnak. Ilyenkor a laktanya zárva tart, a lakossági bejelentéseket az I. 

szerben rendszeresített mobiltelefonon a rajparancsnok tudja fogadni. A lakosság 

tájékoztatása a különböző médiumokon keresztül megtörtént, továbbá a laktanya ajtaján 

kifüggesztésre került mind a 112-es általános segélyhívó telefonszám valamint az I.-es 

szerre rendszeresített mobiltelefonszám. Az írásos tájékoztató magyar, angol és német 

nyelven került kifüggesztésre. 

Bátaszék ÖTP főfoglalkozású és részfoglalkozású személyi állománya 2017-ben: 

Beosztás Havi munkaidőkeret 

Híradó ügyeletes – nem vonul 84 

Híradó ügyeletes – nem vonul 168 

Híradó ügyeletes – vonul, GKV, beosztott 168 

Híradó ügyeletes – vonul, beosztott 168 

Híradó ügyeletes – vonul, GKV, beosztott 168 

Garázsmester- Szolgálatvezető. GKV - vonul 168 

Garázsmester- Szolgálatvezető. GKV - vonul 168 

Parancsnok-helyettes - vonul 168 

Parancsnok- vonul 168 



 

1.1 Munkaszerződések:  

2017.augusztus 1-jétől új aktualizált a Munka Törvénykönyvnek megfelelő 

munkaszerződések kerültek aláírásra, egyben megtörténtek a bérkorrekciók és 1 fő 

esetében a 8 órás főállású munkaviszonyt 4 órásra módosítottuk. 2017.szeptember 1-től 1 fő 

takarító munkatársat nem a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság Köztestülete foglalkoztat, 

hanem közfoglalkoztatottként látja el a munkáját. 

 

2. Pénzügyek: 

2.1 Költségvetés: 2017.július 1-el szükségszerű volt új pénzügyi struktúrát felépíteni, hiszen 

a korábbi vezetőség által benyújtott pénzügyi tervezet nem biztosította volna kellő 

hatékonysággal az gazdasági működést. Ennek megfelelően számos dologi kiadásra szánt 

pénzforrást átcsoportosítottam és ésszerűbb, tervezhetőbb költségvetést készítettem. A 

Közgyűlés és a Tolna Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság által is elfogadott új 

költségvetés biztosította a zavartalan működést, a fenntarthatóságot, valamint a fejlesztések 

egy részét. A zavartalan működés egyik fontos alappillére az önkormányzati támogatások 

megléte lett volna, de a tervezetthez képest 1.857.360 Ft – al kevesebb támogatás érkezett. 

A zavartalan működést a BM által nyújtott 2.347.000 Ft többletforrás biztosította. 

A tervezett és megvalósult bevételi források az alábbi táblázatokban látható: 

Tervezett bevétel 2017-ben 
 

Tényleges bevétel 2017-ben 
 Állami támogatás 28874463 Állami támogatás 28874463 

Bátaszék 1100000 Bátaszék 0 

Alsónyék 256360 Alsónyék 200000 

Mórágy 383500 Mórágy 0 

Bátaapáti 217500 Bátaapáti 0 

Báta  400000 Báta 0 

Pörböly 0 Pörböly 60000 

Bátaszék-BM 2300000 Bátaszék-BM 2347000 

Egyéb bevétel (toronybérlet + vadhús) 1000000 Egyéb bevétel Toronybérlet+vadhús) 1193000 

Összes tervezett bevétel: 34531823 Összes tényleges bevétel 32674463 

 

Annak ellenére, hogy a támogatások nem a tervezett összegeknek megfelelően történtek 

eleget tudtunk tenni a rendeletben meghatározott 6.000.000 Ft-os „dologi” kiadási résznek, 

(BM felé elszámolt „dologi” kiadás: 6.569.000 Ft) és az egyéb bevételekből 2017.december 

31.-én 506.068 Ft maradványt tudtunk képezni. 

2.2 Bérfejlesztések: Az új költségvetésnek és az ésszerű szolgálatszervezésnek 

köszönhetően 3 főnél tudtunk bérkorrekciót kivitelezni. Egy fő bére jelentős elmaradást 

mutatott a többi munkavállalóéhoz képest, 2 fő esetében minimális pótlékot biztosítunk külön 

feladatok ellátása miatt. (2 fő garázsmester a munkaköri leírásnak megfelelően folyamatosan 

felügyeli a gépjárműállomány valamint a garázs és a műszaki eszközök használhatóságát, 

karbantartják az épületet, valamint gondoskodnak a zavartalan műszaki működésről.) A 



Önkéntes Tűzoltó Egyesület eddig bruttó 25 Ft/ óra díjazásért vállalták a készenlétet, ez 

2017. augusztus 1.-től bruttó 100 Ft/ óra díjazásra módosult. Tűzoltás vezetésre jogosult 

személyek esetében 200 Ft/ óra. Minden 3. órát meghaladó káreset 400 Ft/ óra 

elszámolással történik. A készenléti díj csak az I. szerre történő beosztás alapján jár. Az I. 

szer beosztását én készítem, a riaszthatóságnak megfelelően 1 hétre előre, összhangban a 

főállású munkavállalókkal. 

2.3 Könyvelés: 2017.augusztus 1.-től a könyvelési feladatokat Izsák Péter látja el. Az ő 

munkája nagyban elősegíti a gördülékeny és hatékony adminisztratív, valamint pénzügyi 

munkát. A könyvelő Úr segítségével megújult a házipénztár elszámolása, szabályos és 

hiteles iratkezelést vezettünk be, modern online felületben történik a munkaidő nyilvántartás, 

egyszerűbbé vált és átláthatóbb a bérszámfejtés, valamint az utalás, továbbá 

gördülékenyebbé vált a BM irányába történő havi riport. Az új online felületekkel 

költséghatékonyabban, gyorsabban és a folyamatosan változó törvényi és jogszabályi 

változásoknak megfelelően naprakészebben tudunk/tudtunk dolgozni. A könyvelés és a 

pénzügyek tervezhetőbbé, átláthatóbbá váltak 2017.augusztus 1-jétől. 

2.4 2017.augusztus 1.-re elkészült a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület 

Pénzkezelési, Leltározási, Értékelési valamint Számviteli Politikai Szabályzatai a hatályos 

törvényi és jogszabályok figyelembevételével. 

2.5 Felülvizsgálatok-revíziók: az egyéni védőfelszerelések revíziója tervezetten és 

ütemezetten folyt, erre az új költségvetésből kellő mértékű fedezet lett elkülönítve. Tűzoltó 

szakfelszerelések, létrák, mászó övek, kisgépek, sisakok és bevetési védőruhák revíziója 

megtörtént.  

2.6 Pályázatok: A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

tájékoztatása alapján Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. 

törvény a Belügyminisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai között 225,0 millió Ft 

támogatást biztosít az önkormányzati tűzoltóságok 2018. évi eszközfejlesztésére. Mindez 

pályázat keretében valósul meg, melyre az előzetes igényfelmérés megtörtént. Egy ÖTP 

maximum 5 millió Ft összeghatárig pályázhat. Az előzetes igényfelmérés benyújtását 

megtettem 4.997.750 Ft – értékben.  

 

3. Gépjárművek: 

2017. július hóban a gépjárművek műszaki állapota felmérésre került. Ennek megfelelően a 

kisebb meghibásodásokat kijavítottuk és a műszaki vizsgára való felkészítések 

megtörténtek. Mindhárom gépjárműfecskendőn, valamint a mikrobuszon megtörténtek az 

olaj, olajszűrő és levegőszűrő cserék. 2017. szeptember hónapban mindhárom 

gépjárműfecskendő, valamint az utánfutó műszaki vizsgája megtörtént. Mindhárom 

gépjárműfecskendőn, továbbá a mikrobuszon megtörténtek az olaj, olajszűrő és levegőszűrő 

cserék. Jelenleg egy kivétellel a gépjárműparkban található gépjármű és kisgép műszakilag 

kifogástalan, használatra készek. A Mercedes 813-as gépjárműfecskendőn lévő tartály 

szivárgott, ennek kijavítását az ÖTE - vel közösen finanszíroztuk, a javítás megtörtént. 

Jelenleg a gépjárműfecskendő málháját eltávolítottuk annak érdekében, hogy az alvázon 

lévő korróziókat állagmegóvás céljából el tudjuk végezni. 



3.1 Tankolás - hatékony üzemeltetés: 2017. augusztus 1-jétől megváltoztak a tankolás 

szabályai. Kizárólagos szerződött partnerünk a MOL Zrt. A Lukoil benzinkúthálózaton a 

tankolás már nem lehetséges. Minden gépjárműnek rendszámra szóló saját tankoló kártyája 

van egyedi PIN kóddal. Minden tankolásról bizonylat készül, melyre a kilométer adatok 

feltüntetésre kerülnek. A rendszámra szóló kártyákkal kizárólag gázolaj, téli időszakban 

prémium gázolaj, téli, nyári ablakmosó folyadék, és ablaktörlő lapát vásárolható. Ezen kívül a 

híradó helységben elhelyezésre került egy BARREL kártya, mellyel a kisgépek, valamint 

hosszabb meghibásodás esetén bármely gépjárműfecskendő tankolható. A BARREL kártya 

rendszám nélküli, a híradóból való kártyafelvétel az erre rendszeresített nyomtatványon 

történik, valamint bevezetésre kerül az eseménynaplóba. Egyúttal létrehozásra került egy 

virtuális kártyaközpont, melyen keresztül bármilyen tankolási adat, időpont, kártyahasználat 

nyomon követhető. Minden tankoló kártya egy számlához van hozzárendelve. 2017.október 

hónapban korszerű víztakarékos magasnyomású mosót vásároltunk. Jelentős 

vízmennyiséget tudunk ezzel megspórolni, és hatékonyabban kivitelezhető ezáltal a 

gépjárművek állagmegóvása. 

 

4. Épület karbantartás: 

A laktanya épületén és a garázson állagmegóvó munkálatokat kellett elvégeznünk A tetőn 

található csatorna egy része cserére szorult, és bizonyos helyeken a lemeztető 

megerősítése vált szükségessé. A tető csatornázása mellett szükségessé vált a hófogók 

felhelyezése, hiszen ennek hiánya eredményezte, hogy a csatorna több helyen leszakadt. 

Javítások és a korszerűsítés megtörtént. 

4.1 Nappali és éjszakai tartózkodó: Az új szolgálatszervezésből adódóan szükség volt egy 

nappali és egyben éjszaki tartózkodó helység kialakítására. Ez a tanteremből 

könnyűszerkezetes válaszfallal történt leválasztásra. Ebben a helységben tisztasági festést 

végeztünk, új radiátor került felhelyezésre, 2 db új ágy került beszerzésre és a régi 

korszerűtlen világítótestet gazdaságos LED lámpatest került felhelyezésre. 

4.2 Híradó helység felújítása: 2017. szeptemberben elkezdődött a híradó helység 

felújítása. A belmagasság gipszkarton álmennyezettel csökkentve lett, és a korszerűtlen 

lámpatestek modern LED SPOT lámpatestekre lettek kicserélve. Egyúttal kőzetgyapot 

mennyezeti szigetelést is elkészítettük. A tisztasági festés és az ablakkeretek csiszolása és 

festése mellett lambéria burkolat került felhelyezésre, az állagmegóvás érdekében. A híradó 

helységbe vásároltunk egy új ágyat és egy szekrény beszerzése is folyamatban van. A 

felújításnak köszönhetően a híradóban dolgozó kollégák élhetőbb munkakörülmények között 

végezhetik munkájukat. 

4.3 Vagyonvédelem: A laktanya vagyonvédelmét a tűzoltók látták el személyes 

jelenlétükkel. Tekintettel arra, hogy a híradós kollégák közül 3-an is vonulnak káresethez, 

sok esetben előfordult, hogy a laktanya ajtaja bezárásra kerül és az épületben nem 

tartózkodik néhány órán keresztül senki. Az épület zárása bármelyik kulcsmásolóban 

kapható sorszámozott kulccsal történt, mely megítélésem szerint nem biztonságos és 

megnehezíti az ÖTE tagok számára az épületbe való bejutást. Jelenleg 10 db kulcs került 

kiadásra a tűzoltók között. Mindezen problémák kiküszöbölésére egy modern mágneses 

beléptető rendszer került telepítésre november első hetében. A beléptető kártyák a tűzoltók 

számára kiosztásra kerültek, átvételüket aláírásukkal hitelesítették. A rendszer lehetővé 



teszi, hogy a kártyák mellett kód megadásával is be lehessen jutni az épületbe. A kódot 

minden hónapban megváltoztatásra került és kerül a jövőben is. 

5. Tűzoltó szakmai munka és humánerőforrás: 

A tűzoltó szakmai munka ellátásához folyamatos tanulás és naprakész információk 

szükségesek. Az elmúlt 4 hónap egyik legfontosabb tevékenysége volt, hogy az ÖTP - n 

belül dolgozó tűzoltók és az ÖTE bázisát adó aktív tagok szakmai fejlődése biztosítva 

legyen. Örömmel mondhatom, hogy a szervezett képzéseknek és az önképzésre való 

ösztönzésnek kézzel fogható eredményei voltak. Az elmúlt 4 hónapban 5 esetben végzett 

ellenőrzést a Tolna Megyei Katasztrófavédelem Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat ( 2 

alkalommal káresetnél, 3 esetben a laktanyában). Egyetlen ellenőrzés alkalmával sem 

találtak hiányosságot sem a szolgálatellátásban, sem a helyszíni munkában. 

5.1 Tűzoltó megyei verseny: A Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 

2017.07.20.-án Megyei Tűzoltók Szakmai Vetélkedőjén vett részt. A nem hivatásos 

csapatverseny kategóriában II. helyezést értünk el. Tolna megyei ÖTP közül egyedül 

Bátaszék képviseltette magát. A csapat tagjai: gépkocsivezető: Storcz Gábor, irányító: Pesti 

Zoltán, beosztott: Nagy Tibor és Mayer Pétert. A csapatot tűzoltóparancsnok is kísérte. 

Külön öröm a második helyezés mellett, hogy Pesti Zoltán "IRÁNYÍTÓ" egyéni összetett 

kategóriában II., míg  Storcz Gábor "GÉPJÁRMŰVEZETŐ" kategóriában a V. helyezést ért 

el. Nagy Tibor és Mayer Péter kisgép használata során a legjobb idővel teljesítették a 

feladatokat. A Bátaszék ÖTP 4 éve nem vett részt megyei versenyen, de ezek az 

eredmények meghozták a kedvet a szakmai versenyeken való részvételhez. A jövőben is 

tervezzük, hogy a közelben elérhető szakmai versenyeken elinduljunk. 

5.2 Káresetek: A 2016-os évhez képest emelkedő tendenciát mutat a riasztások száma. 

2017 októberében elértük a 100 fölötti esetszámot. A tavaly évhez képest csökkentek a 

téves tűzjelzések számai, és növekedtek a műszaki mentési és tűzoltási feladatok. Mindez 

magasabb kiadásokat jelent, mind készenléti díjban mind pedig üzemanyag és fogyóeszköz 

terén. A növekvő tendencia ellenére a 2017-es évben biztosított volt az anyagi fedezet a 

vonulásokra. 

Bátaszék Önkormányzati Tűzoltóság riasztásai, vonulásai 2017-ben: 
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5.3 Továbbképzések-gyakorlatok: 2017-ben a kötelezően előírt gyakorlatokat kivétel nélkül 

teljesítettük, minden gyakorlat „MEGFELT” minősítést kapott. 2017.10.12.-én a Gazek Safety 

Expert cég segítségével megrendeztük az első Bátaszéki Zuhanásbiztonsági Akadémiát, 

amire meghívást kaptak a társszervek, a helyi vállalkozók és a Bátaszéki Polgárőrök. 

Helyismeretszerző foglalkozások keretén belül folyamatosan ellenőrizzük és 

nyomáspróbázzuk az ellátási területen található tűzcsapokat. 2017. októberben 12 tűzoltó 

került beiskolázásra gépjárműfecskendő és átemelő szivattyú tanfolyamra. Két fő a 40 órás 

tűzoltó alaptanfolyamra került beiskolázásra. A 12 tűzoltóból 7 kolléga vett részt a 

gépjárműfecskendő és átemelő szivattyú vizsgán, melyet sikeresen teljesítettek. Ugyanezen 

állományból 4 fő vizsgázott áramfejlesztőből, ezen vizsga azonban nem sikerült. Ennek a 

hátterében a képzés hiánya állt, melyre a szükséges intézkedést a Tolna Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksággal 

együttműködve megkezdtük. 2017 decemberében 12 napon, 24 alkalommal málhaismereti, 

szivattyúkezelői képzést szerveztünk, melyen a helyi szolgálatvezetők vállalták az oktatást. A 

nagy érdeklődésre való tekintettel az ilyen jellegű „házi oktatást” és önképzést 2018-as 

évben is folytatni kívánjuk. 

5.5 ÖTE létszámnövelés: a napi zavartalan szolgálatellátáshoz nélkülözhetetlen az 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Sajnos a 2016-os évben és a 2017. év első felében az aktív 

ÖTE taglétszám megcsappant. Ezt az eróziót meg kellett állítani és ez két módon vált 

lehetségessé. A régen aktív szerepet vállaló tagokkal történt egyeztetésnek köszönhetően 2 

ember ismét vállal készenlétet. A másik létszámnövelési intézkedés a toborzás volt. 3 fő új 

belépő volt októberben az ÖTE - be, mindhárman az Országos Mentőszolgálat Dél-dunántúli 

Régió Tolna Megyei Mentőszervezetének Bátaszéki Mentőállomásán teljesítenek szolgálatot 

főállásban. A 3-ból 2 fő önkéntes október 14.-én elkezdte a 40 órás tűzoltó alaptanfolyamot, 

és a novemberi vizsgát sikeresen teljesítették. Az ÖTE létszámnövelésen kívül a Szekszárdi 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságról 2 fő vállal nálunk szolgálatot fix megbízási díjért 24 

órában. 

 

6. Támogatások: 

A BM által a minimálbér felzárkóztatásra kapott 2.357.000 Ft – ot megkaptuk, ennek 

elszámolást 2018. január 31.-ig elkészítjük. Folyamatosak voltak a tárgyalások a helyi 

vállalkozókkal, akik nagyban megkönnyítenék a pénzügyi helyzetet és a gazdálkodást 

alkalomszerű vagy rendszeres támogatással. 

6.1 Autópálya mérnökség együttműködés: sikeres tárgyalásokat folytattunk Bárkányi Zsolt 

Mecsek Autópálya- üzemeltető Zrt. Bátaszéki Üzemeltetési Központ M6 Ap. 163-s 

csomópont vezérigazgatójával. Lehetőséget kaptunk arra, hogy a légzőkészülékeink 

palackjait ingyen megtölthessük az autópálya mérnökségen, illetve néhány légzésvédelmi 

eszközt, valamint gázvédő ruhát térítésmentesen rendelkezésünkre bocsátottak. Közös 

gyakorlatot szervezünk a 2018-as évre. Meghívást kapunk az autópálya törzsvezetési 

gyakorlataira. Minden hónapban részt vettünk az autópályán található tűzoltósági konténerek 

ellenőrzésében. Ezen kapcsolattartást a 2018-as évben is kívánjuk folytatni. 

6.2 Társszervekkel való együttműködés: jelentősen javult mind a Tolna Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, mind a szekszárdi Hivatásos Tűzoltó Parancsoksággal 

való kapcsolatunk. Szorosabb együttműködést folytatunk a TMKI pénzügyi osztályával. Mind 



a helyi rendőrőrs mind pedig az Országos Mentőszolgálat Tolna Megyei Mentőszervezetével 

sikeres tárgyalásokat folytattam kölcsönös segítségnyújtás jegyében. A Bátaszéki 

Mentőállomás személyzete egyre gyakrabban kéri a Bátaszék ÖTP segítségét mind 

betegmozgatáshoz, mind pedig műszaki mentéshez. A 2018-as év első ciklusában közös 

gyakorlatot tervezünk mind a Bátaszéki Rendőrs vezetőjével, valamint a Bátaszéki 

Mentőállomás állomásvezetőjével. 2017.november 9.-én pályaválasztási nap keretén belül a 

mentőszolgálattal közösen fogadtuk a Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola 4. 

osztályos tanulóit. 

6.3 A helyi vállalkozókkal történő egyeztetés folyamatos. Nyakas Balázs az Anhur 

Temetkezési Kft ügyvezetője 70.000 Ft - al támogatja 2018-ban az ÖTP – t, melyet teljes 

egészében egységes munkaruha beszerzésére. 

7. Média megjelenések: 2017. év második felében több a tűzoltóság arculatának és az új 

vezetés elképzeléseinek bemutatására szolgáló média megjelenés történt, mind a helyi 

televízióban, mind pedig a közösségi csatornákon. Egy népszerű video megosztó portálon 

folyamatosan jelen vagyunk - a vonulás közben fedélzeti kamerával rögzített - videókkal, 

melyek nagyon népszerűek az állampolgárok körében. 

8. Összegzés: 

 A 2017-es évben a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület életében jelentős 

változások elősegítették a mindennapi munkavégzést. Növelni tudtuk a tűzoltók szakmai 

felkészültségét, stabilizálni tudtuk a gazdasági és pénzügyi helyzetet, ésszerűvé és 

átláthatóvá tettük a szabályzásokat, tisztáztuk a feladatköröket. 

 

 

Bátaszék, 2018. 05.14.  
 


