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A tűzoltóságok több évre szóló technikai fejlesztésének biztosítása érdekében a hivatásos ön-
kormányzati és az önkéntes tűzoltóságok műszaki-technikai fejlesztése, szakmai programjá-
nak kialakításáról szóló 5/2001. (BK 2) BM utasítás 4. pontja, valamint a központi költségve-
tési előirányzat terhére igényelhető tűzoltósági célú beruházási, fejlesztési támogatás pályázati 
rendjéről szóló 21/2009. (VII. 8.) ÖM rendelet alapján az Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgató – technikai eszköz feltételeket javító – pályázati felhívást tett közzé.  
A pályázaton a hivatásos önkormányzati tűzoltóságokat fenntartó települési önkormányzatok, 
az önkéntes tűzoltóságok és a szakágak képzési feladatait ellátó oktatási intézmény vehetnek 
részt.  
A Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 32/2009.(XI. 30.) ÖM rendelet alapján – 
mely A tűzoltóságok legkisebb erő- és eszközállományáról, a riasztási és segítségnyújtási 
tervről, a működési területről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek 
megtérítéséről szól – 1 gépjárműfecskendőt, 1 magasból mentő szert (gépezetes tolólétrát), 1 
vízszállítót, 1 gyorsbeavatkozót (könnyűkategóriás műszaki mentőszer), 1 tűzoltás-vezetői 
gépjárművet és 1 kisgéphajót tarthat készenlétben. Ezeken a szereken kerülnek elhelyezésre 
az alapfeladatok ellátásához szükséges szakfelszerelések.  
A szerek műszaki állapotát, beszerzési árát, technikai fejlettségét figyelembe véve – térségünk 
(működési területünk) megfelelő védelmi szintjének fenntartása érdekében – szükséges a sze-
rek, felszerelések, védőeszközök tervszerű cseréje, pótlása a pályázati lehetőségek folyamatos 
kihasználásával. 
Az elmúlt évek sikeres beszerzéseit (magasból mentőszer, vízszállító), valamint a szerek álla-
potát figyelembe véve fenti kiírásban közzétett pályázati felhívásra, nehéz gázvédő ruhára, 
hőkamerára, gázkoncentráció-mérő műszerre, légzőkészülék kiegészítőre (mentőálarc), hidra-
ulikus mentő eszközökre, ezek kiegészítőire, sisak kiegészítőkre (fejlámpa), egy új rohamcsó-
nakra (motorral) és bevetési ruházatra készítettem pályázati előterjesztést és pályázatot. Leg-
nagyobb értéket képviselő gépjárműveink vonatkozásában – ha rendkívüli esemény nem kö-
vetkezik be (közúti baleset vagy fődarab meghibásodása) a következő 3-5 évben a jelenlegi 
szerekkel el tudjuk látni feladatainkat.  
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A HUNGERIT Zrt-ben alkalmazott ammóniás hűtés-technológia miatt az esetleges ammónia 
kijutásából eredő kockázati tényezők következtében technikai felkészültségeinket is fejlesztet-
tük ebbe az irányba. Mára azonban a korábban pályázott, úgynevezett nehéz gázvédőruhák 
közül 2 db meghibásodott, javítása nem gazdaságos, így 4 db nehéz gázvédőruhát kívánunk 
beszerezni. Az elmúlt évek ammóniás eseményei igazolják, hogy a régiónként készenlétben 
tartott veszélyhelyzeti felderítő csoportok műszerein kívül helyben is szükséges gázkoncent-
ráció mérő műszert készenlétben tartani. Ezen berendezések önrészének részbeni finanszíro-
zásához az HUNGERIT Zrt. szándéknyilatkozatot adott ki.  
Mentési feladataink biztonságosabbá tételéhez szükséges továbbá, hogy a korábban (2007.) 
sikeresen pályázott eszközökhöz megvásároljuk azokat a kiegészítőket, amiket akkor anyagi 
lehetőségek hiányában nem tudtunk. Így jelen pályázattal szeretnénk egy hőkamerát besze-
rezni, mely a személy keresést teszi könnyebbé és hatékonyabbá. A nagyobb teljesítményű 
hidraulikus feszítő-vágó berendezésünk szerszámait terveztük nagyobb teljesítményűre cse-
rélni, illetve küszöbtámaszt, csúszóéket, üvegvágó fűrészt és speciális ajtónyitó feszítőt kívá-
nunk beszerezni. 2007-es pályázattal beszerzett sisakjaink kiegészítésére sisaklámpák is ter-
vezésre kerültek.  
1995-ben rendszerbe állított gumicsónakunk már javíthatatlanná vált, kihordási ideje 10 év 
volt. Egy új motorcsónakot kívánunk beszerezni, hogy térségünk vízi mentési feladatait biz-
tonsággal el tudjuk látni. Korábbi pályázatunk eredményeképpen valamennyi tűzoltónknak 
korszerű, kétrészes bevetési védőruha szolgálja a biztonságát, azonban nem volt lehetőségünk 
tartalékot képeznünk eddig, így 10 öltözet kétrészes bevetési védőruhát is tervezünk besze-
rezni, mely összes ruhát tekintve 20% tartalékképzést jelent.  
 
Kérem, hogy a Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság által rohamcsónak, védőruha, 
mentőfelszerelések, szakfelszerelések beszerzésére készített pályázatról szóló előterjesztést – 
a HUNGERIT Zrt. által szándéknyilatkozatban biztosított támogatást is figyelembe véve – 
megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.  
 
…………../2010 (….) Kt. 
Tárgy: A Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság technikai fejlesztésére benyúj-

tandó pályázat  
 

Határozati javaslat 
 
1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete a hivatásos önkormányzati tűzoltóság-
ok több évre szóló technikai fejlesztésének biztosítása érdekében közzétett pályázati felhívás-
ra benyújtandó pályázathoz a 20 %-os saját forrást – a HUNGERIT Zrt. által szándéknyilat-
kozatban biztosított támogatást is figyelembe véve – biztosítja, így a pályázat elkészíthető, 
benyújtható.  
 
2.) A tervezett technikai fejlesztés: 
 
 gázvédő ruha     4 db 
 hőkamera    1 db 
 gázkoncentráció mérő műszer 1 db 
 mentőállarc     1 db 
 hidraulikus feszítő   1 db 
 hidraulikus vágó    1 db 
 küszöbtámasz    1 db 
 csúszóék    1 db 
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 üvegvágó    1 db 
 ajtófeszítő    1 db 
 sisaklámpa             10 db 
 gumicsónak    1 db 
 csónakmotor     1 db 
 bevetési védőruha             10 db 
 
A technikai fejlesztés bruttó 16.236.568,- Ft bekerülési költsége 20%-ának megfelelő 
3.247.314,- Ft. önrészből Szentes Város Önkormányzata 2011-2012 évi költségvetésből 50-
50% arányban biztosít 2.796.766,- Ft-ot. A fennmaradó 450.548,- Ft. összeget a HUNGERIT 
Zrt. szándéknyilatkozata alapján támogatási szerződéssel a beszerzéskor biztosítja.  
 
Az elnyerhető pályázati forrás 12.989.255,- Ft. 
 
Határidő: a pályázat benyújtásának határideje 2010. 05. 12. 
Felelős: Kajtár István tü. alez. 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
1./ Szentes Város Polgármestere 
2./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája 
3./ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 
4./ Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – Szeged 
 
 
Szentes, 2010. április 19. 
 
 
 
        Kajtár István 
                 tűzoltó alezredes 
               parancsnok 
 
 
 


