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Együttműködési kérelem
Tisztelt Ács Rezső Polgármester Úr!
A Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület 2017.05.04. napján került bejegyzésre a Szekszárdi
Törvényszéken 17-02-0002126 nyilvántartási számmal!
Az Egyesület tagjainak fő célja, hogy speciális felkészültségük és ismereteik, felszereléseik,
illetve a speciálisan képzett mentőkutyák felhasználásával olyan tevékenységet
folytassanak, amely a közösség számára hasznosak!
1) Az emberi élet és anyagi javak mentése
2) Eltűnt személyek felkutatásában való részvétel, mentőkutyás keresés
3) Embertársak kimentése speciális helyzetekből, vízi mentés
4) Balesetek helyszínén történő segítségnyújtás
5) Speciális, kereső, vakvezető, terápiás kutyák képzése
6) Rendezvények és táborok szervezése
7) Vagyoni értékek megóvásában való közreműködés
8) Természeti és ipari katasztrófák felszámolásában való közreműködés és segítségnyújtás
Az egyesület működési területe: a Magyar Köztársaság egész területe, kiemelten Tolna-megye,
szükség és felkérés esetén az Európai Unió teljes területe!
A fenti tevékenységeket a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 1. § (1) , a 2. § (1), a
18. § (1) bekezdése alapján, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötött megállapodás
alapján végzi.
Egyesületünk tagságának összetétele szerteágazó, így tagjaink között tudhatunk orvosokat,
mentősöket, barlangi mentőt, rendvédelmi dolgozókat, illetve lelkes civileket! Egyesület tagságának
képzését a Tolna Megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság irányításával végezzük! Egyesületünk a

2. oldal

képzés alatt álló mentőkutyákat a nemzetközi IRO képzési és vizsga rendszer előírásainak
megfelelően képzi!
Megalakulásunk óta két alkalommal kérték segítségünket a hatóságok!
Az első alkalommal a Bonyhádi Rendőrkapitányság kérésére vonultunk Mórágyra, ahol három eltűnt
fiatalkorú felkutatásában segédkeztünk!
Második alkalommal a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérésére vettünk rész a
Szekszárd-Szőlőhegyen eltűnt idős férfi felkutatásában!

1.

Egyesület vállalja az alábbi feladatok ellátását:
-

-

Természeti katasztrófák kárenyhítése
A szakszolgálatokkal szorosan együttműködve, eltűnt, balesetet szenvedek emberek
felkutatása speciálisan képzett mentőkutyákkal, valamint speciálisan képzett személyi
állománnyal
Mélyből és magasból történő kötéltechnikai mentés
Vizi mentés
Együttműködés a Tolna Megye területén működő óvodákkal, oktatási intézményekkel
Óvodás, iskolás, illetve fiatalkorú gyermekeknek csoport foglalkozás keretében történő
felkészítése esetleges vészhelyzetekben szükséges magatartásra
Fiatalok felkészítése és bevonása a Kutató-Mentő tevékenységbe
Felkészítés és tájékoztatás a felelős állattartás szabályaira
Az egyesület vállalja, hogy a Szekszárd Megyei Jogú Város, illetve a Tolna Megyei
Önkormányzat által szervezett rendezvényeken, meghívás alapján ismeretterjesztő valamint
az egyesület munkáját bemutató előadást tart

2.

Egyesület a 1. pontban meghatározott feladatok ellátását Szekszárd Megyei Jogú Város,
valamint Tolna megye egész területén mindenki számára térítésmentesen biztosítja.

3.

Az egyesület lehetőség szerint élni kíván a Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonában lévő
bármely ingatlan vagy telephely használatával, ahol mind a kereső kutyák kiképzésére, mind a
személyi állomány kiképzésére, illetve a felszerelések tárolására alkalmas telephely
kialakítható

4.

Az egyesület élni kíván minden olyan anyagi, illetve eszköz adományokkal Szekszárd Megyei
Jogú Város, illetve a Tolna Megyei Önkormányzat részéről, melyek a mentési munkák végzését
és esetleges beruházások megvalósulását támogatni, segíteni tudja

5.

Az egyesület lehetőségek szerint élni kíván a Szekszárd Megyei Jogú Város fennhatósága alá
tartozó média felületeken való megjelenéssel

3. oldal

6.

Egyesület vállalja, hogy az előző évi tevékenységéről minden évben beszámolót készít az
Önkormányzat részére, amelyet a Polgármesteri Hivatal a Közgyűlés elé terjeszt elfogadás
céljából.

7.

Tolna Megye területén induló Sió-projekt megvalósulásának köszönhetően megnövekedett
turisztikai forgalom hatásaként, számítani lehet az esetleges vízi és egyéb balesetek számának
emelkedésére! Egyesületünk a vízi mentés területén is kíván fejleszteni, melyhez tisztelettel
kérnénk az Önkormányzat segítségét!

A Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület elnökeként tisztelettel kérem, hogy Szekszárd Megye jogú
Város és egyesületünk között megköttetendő együttműködési megállapodás létrejöttét, elősegíteni
szíveskedjen!

Tisztelettel:
Badacsonyi László
Elnök
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