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Szentes 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
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 alapján, valamint a központi 
költségvetési előirányzat terhére igényelhető tűzoltósági beruházási, fejlesztési támogatás 
pályázati rendszeréről szóló 21/2009. (VII. 8.) ÖM rendelet alapján – az Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgató – elhelyezési feltételeket javító pályázati felhívást tett közzé.  

A pályázaton azok a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó települési önkor-
mányzatok is részt vehetnek, ahol a laktanya jelenlegi műszaki állapota, vagy a kedvezőtlen 
elhelyezési körülmények a laktanya felújítását és/vagy részleges bővítését indokolják.  

A Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság önállóan működő és gazdálkodó közha-
talmi költségvetési szervként Szentes, Kossuth u. 47. szám alatti székhelyen működik. Elhe-
lyezésére a 4672 hrsz-ú Csongrád Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő, a 70/1998. (V. 
28.) KGy határozat alapján Szentes Város Önkormányzata ingyenes használatában lévő ingat-
lan szolgál. Jelenlegi szervezeti formában – önkormányzati intézményként – 1996. január 01-
től működik a tűzoltóság, előtte állami szervként funkcionált. A tűzoltóság épülete 1953-54-
ben épült. Utolsó jelentősebb felújítás a ’80-as években volt, ekkor nyerte el az épület jelenle-
gi homlokzati kialakítását, és ekkor történt egy jelentősebb fűtéskorszerűsítés - széntüzelésről 
a jelenlegi gázfűtésre. Az 1996-os önkormányzativá válást követően az ingatlanon funkcioná-
lis fejlesztés és állapotmegóvó karbantartás is történt. Önkormányzati segítséggel (1,2 M Ft.) 
200 m2 alapterületű barakk-épület épült fel tartalékszertárnak 1997-ben. A szertárak előtti 
közterület (bejáró) új aszfaltszőnyeget kapott (1,1 MFt.) 2000-ben. Ugyanebben az évben 
320.000 Ft-os önkormányzati támogatással a belvíz miatt megsüllyedt főbejárati lépcső is újjá 
lett építve. Ezen kívül az intézmény saját erőből is végzett állagmegóvó, karbantartó munkála-
tokat és szükséges funkcionális fejlesztéseket is.  
1999-ben új hátsó nagykapu került kialakításra. Lélegző vakolatot kapott a pince, irattár és 
raktárak kerültek kialakításra, valamint egy konditerem. 2002-ben a fürdő, 2003-ban a WC 
került teljes felújításra. 2003-ban elindult a mai napig tartó szertár rekonstrukció a tervek el-
készítésével. 2004-ben a szertár elektromos rendszere lett felújítva (2.472 E Ft. ), mely a to-
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vábbi fejlesztések alapja volt. 2004. év végén felújításra került a híradóügyelet helyisége, kö-
zel 1 M Ft. saját erővel, melybe ekkor került elhelyezésre az önkormányzat által pályázott 
(önrész: 2.472 eFt) híradóügyeleti pult. 2005-ben (504 eFt.) központi kipufogó-gáz elszívó 
rendszer került kialakításra szintén intézményi megtakarításból, majd 2006-ban elkezdődött a 
személyi elhelyezési körülmények javítása, felújításra került a konyha és az étkező. 2007-ben 
a szertár kapuk házilagos javítására került sor, a folyamatos balesetveszélyes állapot miatt. 
2008-ban nagyterem (rendezvényterem) került felújításra és szintén intézményi költségen, 
saját munkával. 2009-ben 4, 2010-ben eddig 2 szertárkapu cseréjét végeztük el. 2009-ben 
önkormányzati támogatással – közcélú foglalkoztatási programban történő részvétellel – egy 
iroda, egy közösségi helyiség került felújításra. 2010-ben a külső szennyvíz hálózat részletes 
felújítására kerül sor szintén közcélúak alkalmazásával.  
Jelenleg megkezdtük a fűtéskorszerűsítést az elavult kazánok és hálózati vízmelegítő cseréjé-
vel. Ez a munka jelenleg is folyik.  
A felsoroltakból látható, hogy mind a fenntartó önkormányzat, mind a használó intézmény a 
szükséges állagmegóvást és fejlesztést a gazdasági lehetőségek figyelembe vételével elvégez-
te. Nem került azonban eddig sor energia megtakarítást eredményező felújításra. Ennek aka-
dálya elsősorban az volt, hogy tűzoltóságok részére most került először ilyen pályázat meg-
hirdetésre kedvező finanszírozási feltételekkel.  
Jelen előterjesztést a fenti kiírásban közzétett pályázati felhívásra készítettem.  
A pályázattal szeretnénk megvalósítani az épület hőtechnikai adottságainak javítását, 
hőveszteségének csökkentését – utólagos külső hőszigeteléssel esetleges nyílászáró cserékkel. 
A pályázathoz építészeti, tervezői költségbecslés, állapotterv, tervezett állapotterv, energetikai 
auditok, és megtérülési kimutatás készül.  
A pályázat sikere esetén építőhatósági engedélyterv készül, az épület helyi védettsége ezt 
szükségessé teszi.  
Kérem, hogy a Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság által használt tűzoltólaktanya 
felújításának támogatására készített pályázatról szóló előterjesztést – megvitatni és elfogadni 
szíveskedjenek.  
 
……./2010. (…) Kt. 
Tárgy: A Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság elhelyezésére szolgáló – Szen-

tes, Kossuth u. 47. szám alatti – laktanyaépület felújítására, korszerűsítésére be-
nyújtandó pályázat 

 
Határozati javaslat 

 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete megtárgyalta a Szentesi Hivatásos Önkor-
mányzati Tűzoltóság elhelyezésére szolgáló laktanyaépület felújítás támogatásáról szóló elő-
terjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hivatásos önkormányzati tűzoltó-
ságok tűzoltó laktanya felújításának támogatására közzétett pályázati felhívásra be-
nyújtandó pályázathoz a 20 %-os saját forrást (önrészt), a pályázat elkészítéséhez 
szükséges műszaki tervdokumentáció költségeit, a pályázat sikere esetén az építőható-
sági engedélyes terv költségeit biztosítja, így a pályázat elkészíthető és benyújtható. 

 
2.) Az igényelhető állami támogatás maximális értéke 20%-ának megfelelő 8 MFt önrészt 

Szentes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséből biztosítja.  
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3.) A pályázathoz szükséges műszaki tervdokumentáció költségeit – 495.000,- Ft + ÁFA 
– valamint a pályázat sikere esetén az építőhatóság engedélyes terv költségeit – 
406.000,- Ft + ÁFA – Szentes Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséből biz-
tosítja.  

 
Az elnyerhető pályázati forrás 40 MFt. 
 
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 
 
 


