
Jánossomorjai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017 ¾ éves beszámolója 

Egyesületünk 48 taggal, továbbá 3 gépjárműből álló tűzoltóautó flottával működik, amelyből 

2 jármű vízszállításra alkalmas, ezáltal közvetlenül be tud avatkozni tűz esetén is. Ezen felül 

az egyesület 2 szertárral rendelkezik, melyből az egyik a mosonszentpéteri, másik pedig a 

pusztasomorjai városrészen található. 

Egyesületünk fő támogatója Jánossomorja Város Önkormányzata, aki az idei évben 

1.500.000 forint támogatással járult hozzá működésünkhöz. Ebből az összegből finanszírozza 

az egyesület a működéshez szükséges kiadásait, melyek keretein belül idén a 

mosonszentpéteri szertár tetőszerkezete is felújításra került. A felújításhoz a cserepet a 

Miraplast Kft ingyen biztosította, a többi szükséges anyag költségeit és a munkadíjat pedig az 

Önkormányzat finanszírozta. 

Idén beszerzésre került többek között egy kismotoros fecskendő, aminek az ára 1.180.000 

forint volt, ebből 400.000 forintot szintén az Önkormányzat finanszírozott, a fennmaradó 

718.000 forintot pedig az egyesület a megtakarított pénzéből fizette. 

Részt vettünk az OKF pályázaton is 2017-ben, aminek keretén belül 680.000 forint értékű 

támogatást nyertünk el, és ezt felszerelés formájában kaptuk meg, valamint ezen felül saját 

keretből 14 garnitúra új gyakorló ruhát vásároltunk még egyesületünk tagjai számára. 

Bevételünket növelte nem utolsó sorban az adók 1%-os támogatása is, amelynek 

köszönhetően összesen 52.710 forinthoz jutott az egyesület. 

Egyesületünk részt vett a Bősárkányban megrendezett felnőtt vizes versenyen, ahol 

csapataink összesen 42 főt tettek ki, majd az iskolás korosztályú csapataink 16 fővel vonultak 

fel a Dunakilitin rendezett iskolás vizes versenyen is. Nagy örömünkre a felnőtt csapatunk be 

is jutott a Székesfehérváron megrendezett országos CTIF versenyre. 

Szeptemberben megrendeztük a Dr Oetker gyárterületén az éves vizes gyakorlatunkat, amin 

egyesületünk 2 autóval és 2 rajjal vett részt, továbbá Mosonszolnok és Mosonmagyaróvár 

pedig 1-1 autóval, illetve 1-1 rajjal képviseltette magát. 

Októberben 3 egyesületi tagot beiskoláztattunk tűzoltó vezetői tanfolyamra, hogy a 

későbbiekben folyamatossá tudjuk tenni egyesületünk minden szintű utánpótlását. 

A Jánossomorjai Tűzoltó Egyesület 2017-ben 37 alkalommal vett részt bevetésen tűz- és 

viharkár, valamint baleset és téves tűzjelzős riasztás fennforgásakor. 

Egyesületünk köszönetet szeretne mondani a Jánossomorjai önkormányzatnak mind az 

anyagi, mind az erkölcsi támogatásért! 

Tisztelettel, 

Winkler László, tűzoltó elnök 


