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Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő –testületének 
 
Szentes 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok, valamint a szakágazat képzési felada-
tait ellátó oktatási intézmény műszaki-technikai fejlesztése, szakmai programjának kialakításáról szóló 
2/2006. (BK. 2.) BM utasítással módosított 5/2001. (BK. 2.) BM utasítás 4. pontja alapján - a tűzoltó-
ságok több évre szóló technikai fejlesztésének biztosítása érdekében - az Önkormányzati Közlöny 08. 
27-én megjelent 13. évfolyam 8. számában az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató pályázati fel-
hívást tett közzé.  
A pályázaton a készenléti jellegű szolgálattal rendelkező tűzoltóságokat fenntartó települési önkor-
mányzatok vehetnek részt, a vissza nem térítendő támogatás mértéke valamennyi pályázható eszköz 
esetében a tényleges bruttó vételár 80%-a.  

A Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság a 7/2006. (II. 10.) BM rendeletben foglaltak 
alapján – mely a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és 
technikai eszköz állományáról szól – 2 gépjárműfecskendőt, 1 tartalék gépjárműfecskendőt, 1 magas-
ból mentőszert (gépezetes tolólétrát), 1 vízszállítót, 1 gyorsbeavatkozót (könnyűkategóriás műszaki 
mentőszer), 1 tűzoltás-vezetői gépjárművet és 1 kisgéphajót tarthat készenlétben, illetve a központi 
költségvetésből ezek után kap normatív támogatást.  

A szereink műszaki állapotát, beszerzési árát, technikai fejlettségét figyelembe véve – térsé-
günk (működési területünk) megfelelő védelmi szintjének fenntartása érdekében – szükséges a szerek, 
felszerelések, védőeszközök tervszerű cseréje, pótlása, a pályázati lehetőségek folyamatos kihasználá-
sával.  

A 2005-ben utoljára kiírt hasonló pályázaton Szentes Város Önkormányzata magasból mentő 
gépjárműre és gépjárműfecskendő-felújításra pályázott és nyert. A fecskendő-felújítás folyamatban 
van, a magasból mentő gépjármű rendszerbe állítása 2008. I. félévére várható.  

Fenti kiírásban közétett pályázatra vízszállító gépjármű beszerzésre, műszaki mentő szakfel-
szerelésre és a beavatkozói állomány személyi védelmét biztosító egyéni védőfelszerelésekre készítet-
tem pályázati előterjesztést és pályázatot.  
 Vízszállító gépjárművünk a leggondosabb használat ellenére – műszaki meghibásodás miatt – 
ez évben (23 éves korában) a rendszerből ki lett vonva és le lett selejtezve. A pályázat benyújtása el-
engedhetetlenül fontos ahhoz, hogy a vízszállító gépjármű a szerállományban minél előbb pótlásra 
kerüljön. Azon kívül, hogy a fent idézett jogszabály írja elő a vízszállító készenlétben tartását, sokéves 
vonulási tapasztalatunk igazolja a szer fontosságát.  
 



A Riasztási és Segítségnyújtási Terv alapján, mely az 57/2005. (XI. 30)BM rendelettel lett kiadva 
tűzoltóságunk kötelessége a segítségnyújtás régió, illetve a különleges szerek esetében országos szin-
ten, illetve ugyanezen kölcsönös segítség biztosítja védelmünket magasabb fokozatú káresemények 
alkalmával és szerhiány esetén. A vízszállító pótlásáig Csongrád és Kunszentmárton Hivatásos Ön-
kormányzati Tűzoltóság segítségére számítunk elsősorban. Hódmezővásárhely HÖT jelenleg hasonló 
ok miatt nem rendelkezik vízszállítóval.  
 Műszaki mentő gépjárművünk 2004-ben lett beszerezve és rendszeresítve – nem a 7/2006. (II. 
10.) BM rendeletben előírt országúti gyorsbeavatkozó – OKF engedéllyel lett kialakítva. Későbbiek 
folyamán szükséges lesz pályázati úton országúti gyorsbeavatkozót (szabvány előírásnak megfelelőt) 
beszerezni. Addig a korábban vásárolt és pályázott műszaki mentő eszközök folyamatos fejlesztésé-
vel, szinten tartásával, biztonsággal el tudjuk látni a szakmai feladatokat.  
Fenti kiírásban közzétett pályázaton műszaki mentő gépjárművünkre málházott – hidraulikus feszítő-
vágó berendezés aggregátjának cseréjét szeretnénk megvalósítani. A korszerű, nagyobb teljesítményű 
– a hidraulikus tömlővezeték tárolását dobon megvalósító – aggregát alapvetően a beavatkozás gyor-
saságát növeli meg, lehetővé teszi a jelenlegi jó állapotú hidraulikus szerszámaink (vágó, kombinált 
vágó-feszítő, feszítő-henger, pedálvágó) részben egyidejű használatát, elősegítve ezzel a beavatkozás 
eredményességét. 
 Jelenlegi védősisakjaink több mint 10 évesek, a fiatal állomány jelentős része örökölte a nyug-
állományba vonulóktól ezt az egyéni védőfelszerelést. A védősisakok elöregedtek, elhasználódtak, a 
felújításukra fordítandó összeg töredékéből korszerűbb, az ergonómia és biztonságtechnika jelenlegi 
vívmányait ötvöző védőfelszerelésekre tudunk pályázatot benyújtani. Kétrészes bevetési védőruhák 
fejlesztése, cseréje központi beszerzésből a korábbiakban részben megtörtént. Jelenleg az állomány 
1/3-nak (20 főnek) nincs új típusú (szabályzatnak megfelelő) védőruhája. A régi típusú ruhák cseréje 
biztonsági okokból indokolt.  
 Egyéni védőeszközeink biztonságát egy új típusú – mozgást felügyelő készülékkel szeretnénk 
növelni. A közelmúlt tragikus tűzoltó eseményei ráirányították a figyelmet a bevetések biztonságát 
növelő technikai eszközökre. Pályázatunkkal a magatehetetlenné váló (sérült) tűzoltó helyzetét megje-
lölő, figyelmeztetést adó biztonsági berendezést kívánunk beszerezni.  
 
 A pályázati önrészhez a működési és illetékességi területen található települési önkormányzat-
ok hozzájárulhatnak.  
 
 Kérem, hogy a Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság által vízszállító szer, műszaki 
mentő felszerelés, egyéni védőfelszerelések (sisak, kétrészes védőruha, automatikus vészjelző) be-
szerzésére készített pályázatról szóló előterjesztést – a kistérség településeinek Önkormányzati Hatá-
rozattal megállapított támogatásait is figyelembe véve – megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.  
 

Határozati javaslat 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentesi Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóság szerállományának technikai eszközeinek a cseréjével, korszerűsítésével kapcsolatos előter-
jesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok 
több évre szóló technikai fejlesztésének biztosítása érdekében közétett pályázati felhívásra be-
nyújtandó pályázathoz a 20%-os saját forrást – a csatlakozó önkormányzatok Képviselő-
testületi Határozataival elfogadott támogatással együtt – biztosítja, így a pályázat elkészíthető 
és benyújtható.  

 
2. A vízszállító gépjármű tervezett bruttó 63.342.000,- Ft bekerülési költsége 20%-ának megfele-

lő 12.668.400,- Ft önrészt Szentes Város Önkormányzata a 2008. évi költségvetéséből 
6.334.200,- Ft-ot, a 2009. évi költségvetéséből 6.334.200 Ft-ot biztosít. Az elnyerhető pályáza-
ti forrás így 50.673.600,- Ft. 



 
3. Az 55 db tűzoltó védősisak, a 20 db kétrészes védőruha, a hidraulikus feszítő-vágó aggregát és 

az automatikus vészjelző (tűzoltó mozgását figyelő készülék) tervezett bruttó 10.886.028,- Ft 
bekerülési költsége 20%-ának megfelelő 2.177.205,- Ft önrészt a csatlakozó önkormányzatok 
2008. évi költségvetésükből az alábbiak szerint támogatják:  
Nagytőke     47.600,- Ft-  
Nagytőke  190.400,- Ft  
Szegvár   478.900,- Ft-  
Fábiánsebestyén:  230.000,- Ft-  
Derekegyház   176.500,- Ft-  
Nagymágocs   336.100,- Ft-  
Eperjes     58.800,- Ft-  
Árpádhalom     55.600,- Ft-  
Átvett pénzeszköz:  1.573.900,- Ft 
 
Az önrészből fennmaradó 603.305,- Ft-ra a Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 
2008. évi tervezett saját bevétele nyújt fedezetet.  
 
Az elnyerhető pályázati forrás így 8.768.823,- Ft. 

 
 
 
Határidő pályázat benyújtására: 2007. október 31. 
Felelős: Kajtár István tü. alez. 
 
 
A határozatról értesítést kap: 
 

1. Szentes Város Polgármestere Helyben 
2. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeged 
3. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Számviteli és Tervezési Iroda Helyben 
4. Szegvár Nagyközség Polgármestere Szegvár 
5. Derekegyház Község Polgármestere Derekegyház 
6. Fábiánsebestyén Község Polgármestere Fábiánsebestyén 
7. Nagytőke Község Polgármestere Nagytőke 
8. Nagymágocs Nagyközség Polgármestere Nagymágocs 
9. Eperjes Község Polgármestere Eperjes 
10. Árpádhalom Község Polgármestere Árpádhalom 

 
 
 
Szentes, 2007. október 10. 
 
 
 
     Tisztelettel:  
 
 
        K a j t á r István  
         tűzoltó alezredes 
            parancsnok 
 


