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A) Számviteli beszámoló

B) Költségvetési támogatás felhasználása
Költségvetési támogatást nem kapott az Egyesület.
C) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Az Egyesület pénzeszközei nőttek az év során. A bankszámlán, pénztárban levő összeg a
támogatásoknak köszönhetően a január 1-i 0 forintról 129 ezer forintra nőtt december 31-ére.
Beszerzésre került 1 db új számítógép (108 eFt).
Az Egyesület vagyona 2005. évben gyarapodott, abból felhasználás nem történt. Az Egyesület
működésének, programjainak forrását a tárgyévi bevétel fedezte.
D) Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatást nem kapott az Egyesület.
E) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás.
Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a
kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek
szerveitől nem kapott támogatást az Egyesület.
F) Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve
összege
Az Egyesület vezető tisztségviselői semmiféle juttatást nem kaptak.
G) Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
PROGRAMOK
BASIC Önkéntes Alapfelkészítési Program
Ahhoz, hogy az Egyesület önkéntesei minél magasabb színvonalon, minél magasabb fokú
szaktudással láthassák el feladataikat egy-egy veszélyhelyzet vagy katasztrófa során,
kidolgoztuk a BASIC Önkéntes Alapfelkészítési Programot. A BASIC tanfolyamokon kívül
rendszeres továbbképzéseket és gyakorlatokat szervezünk önkénteseink számára. A BASIC
Önkéntes Alapfelkészítési Program keretein belül évente kétszer modulos rendszerű
tanfolyamokat tartunk az újonnan jelentkező önkéntesek és az érdeklődők számára.
Önkénteseink ezeken a tanfolyamokon gyakorlat orientált ismeretanyagot kapnak a polgári
védelem és a katasztrófavédelem szervezet-, feladat- és intézkedési rendszeréről, alapfokú- és
katasztrófa-elsősegélynyújtásról, tűzvédelemről, valamint az Egyesületnél rendszeresített
műszerek kezeléséről és az egyéni védőfelszerelések helyes használatáról.
Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata polgári védelmi törzs felkészítés és
gyakorlat
A Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság XII. kerületi Kirendeltségével szoros
együttműködésben egyesületünk önkéntes állománya bevonásával került végrehajtásra a

Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata polgári védelmi törzsének felkészítése
(július) és gyakorlata (október) is, amely fővárosi szinten egyedülálló módon integrálta
egységes rendszerbe a hatósági és önkéntes katasztrófavédelmi tevékenységet.
KÖVECS Program
A lakosság felkészítés területén 2005-ben elindítottuk a Közösségi Veszélyhelyzet-kezelő
Csoportok Programot, ehhez lefordítottuk, magyar viszonyoknak megfelelően átdolgoztuk és
összeállítottuk a képzési anyagot.. A résztvevő csoportok (KÖVECS-ek) meglévő
közösségekre építve képesek a helyi védelmet irányító vezető részére hatékony segítséget
nyújtani, a védekezés megszervezésében és irányításában, képesek a működési területükön
jelentkező alapvető katasztrófavédelmi feladatok megoldására, kisebb veszélyhelyzetek
kezelésére, a hivatásos mentő szervezetek helyszínre érkezéséig a kárterületen a
beavatkozásra.
Katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek
Az Egyesület 2005. évben végrehajtott szakmai programjai közé tartozik az ifjúság felkészítés
területén a kerületi katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek (I; II.;XII; XXII. kerületekben)
lebonyolításában és a hozzájuk kapcsolódó előzetes felkészítések megtartásában való aktív
részvétel.
EGYÉB ALAPTEVÉKENYSÉGEK
Lakástűz – Budapest XII. Kerület Diós árok
Február 05-én több lakást érintő tűzeset történt. Önkénteseink elvégezték a lakók adatainak és
elérhetőségeinek regisztrációját, felmérték van-e szükség a lakók ideiglenes elhelyezésére,
valamint közreműködtek a közmű szolgáltatások mielőbbi szakaszolt visszaállításában és a
keletkezett károk elsődleges felmérésében.
Lakástűz – Budapest XII. Kerület Alkotás út
Március végén négy lakást érintő tűzeset történt az Alkotás úton, ahol az Egyesület önkéntesei
elvégezték a lakók összeírását, közreműködtek ideiglenes ellátásuk megszervezésében,
valamint szervezték a közművek ideiglenes helyreállítását, a magántulajdonú és az
önkormányzati tulajdonú ingatlanok, ingatlan részek minél hamarabbi kárfelmérését.
Rendkívüli időjárás – Pásztó-Mátrakeresztes
Április végén Pásztó város Mátrakeresztes elnevezésű településrészén a rendkívüli
felhőszakadás után lezúduló víz komoly károkat okozott az utakban, a közműhálózatokban, az
épületekben és a lakók ingóságaiban. A lezúduló víz nagymennyiségű szennyező hordalékot
mosott a hasznosi víztározóba, ahonnan a környék 18 településén lakó 18 ezer polgár kapja az
ivóvizet. Önkénteseink részt vettek az ásványvíz kiszállításában, a 18 település
ivóvízellátásának koordinálásában, valamint Mátrakeresztesen és Szuhán közreműködtek az
ásott kutak mentesítésében.
Háromnapos egyesületi gyakorlat
Júliusban háromnapos egyesületi gyakorlatot tartottunk 35 önkéntes részvételével, ahol az
önkéntesek gyakorlati tapasztalatokat szerezhettek a vezetési, irányítási, az ügyelet-ellátási, a
felderítési, térképészeti, a tűzoltási és a műszaki-mentési szakterületekről.

Hőségriadó
Júliusban a hőségriadó két napja alatt Budapest több pontján a Fővárosi Polgári Védelmi
Igazgatósággal együttműködve önkénteseink hűsítő ásványvizet osztottak az arra járó
polgároknak.

