Jegyzőkönyv elnökségi ülésről

készült: 2022. április 07. napján, a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége Ráckeve
Dömsödi út 1/A alatti elnökségi ülésén
készítette: Szilasi János
résztvevők: Udvardi Sándor, Dr. Pimper László, Varga Zoltán, Cserna András, Stefán Ádám,
Pesztericz Rajmund, Kasza Gyula, Stefánné Mihályné, Polka András
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Interschutz tűzoltó világkiállítás, szakmai kirándulás
Polka András az utazással megbízott szervező tájékoztatta az elnökséget, hogy jelenleg
38 fő előregisztrációja érkezezett be. A szövetség 30 kétágyas szobát foglalt, amit április
20-ig fixálni kell.
Az alábbi döntés született
Ismételt felhívást követően a jelentkezéseket Polka András március 14-éig fogadja. A
beérkezett igények alapján dönt az elnökség a szobák számáról, illetve a busz
foglalásáról. 2022. április 20-án ezek alapján történik a végleges foglalás.
Stefán Mihályné: a tagok beavatkozó tűzoltói számára a FER százhalombattai tűzoltó
gyakorlópálya igénybevételét szorgalmazta. A költségekhez az LTSZ pénzügyi
támogatását javasolja. Az elnökség megvizsgálja a lehetőségeket.
Udvardi Sándor elnök ismertette a tavaszi rendezvényeket
– Kazincbarcika „Profi Kupa 2022" Létesítményi Tűzoltók Országos Kispályás
Labdarúgó Bajnoksága, Stefán Ádám szervezésében, jelenleg 4 nevezés ékezett,
időpontja május 20.
– Horgászverseny Várpalota, május 14, szervező Kövics Tamás, a kiírása
megtörtént, eljutott a tagszervezetekhez, várják a jelentkezőket április 30-ig.

4.

Udvardi Sándor: a Flórián kupának szeptember 17.-e a tervezett időpontja. mindhárom
versenyszámban -kismotorfecskendő szerelés, ügyességi pálya, falitűzcsap szerelésmeghirdetné a szövetség. 2021 évbe került a verseny Balatonföldvára, a Magyar Tűzoltó
Szövetség szakmai napjának programjaként. A helyszínválasztás megfelelőnek
bizonyult, a verseny előkészítése-szervezése leegyszerűsödött, illetve a szakmai
kiállítóktól is pozitív visszajelzések érkeztek. Javasolta, 2022 évi versenyt is a
rendezvény részeként megrendezni.
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Dr. Pimper László: a szövetség őszi, októberi szakmai napjának helyszínéül ajánlotta
tiszaújvárosi FER tűzoltóság laktanyáját. Előzetesen a szakmai előadásokat
kiegészíthetné a létesítmény új fecskendőjének-tűzoltó technikákáinak bemutatása,
laktanya látogatása, esetlegesen MOL Petrolkémia Poiol komplexumának
megtekintése.
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Udvardi Sándor: az LTSZ mobil tűzoltókészülék-gyakorló utánfutóját ajánlotta a
résztvevők figyelmébe. Az utánfutóra felmálházott berendezés segítségével a

tagszervezetek saját létesítményük kollektíváját oktathatják a tűzoltó készülék
használatára. Az utánfutó jelenleg Százhalombatta FER tűzoltóságán áll.
További kérdés, észrevétel nem volt

A fentiek hiteléül: Szilasi János
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