ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2010. április 29-ei ülésére
Tárgy: Tűzoltósági önrész biztosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A tűzoltóságok több évre szóló technikai fejlesztésének biztosítása érdekében a hivatásos önkormányzati
tűzoltóságok műszaki-technikai fejlesztése, szakmai programjának kialakításáról szóló 5/2001.(BK 2.) BM.
utasítás, valamint a 21/2009.(VII.8.) ÖM rendelet alapján pályázati felhívás közzétételére került sor.
Nyergesújfalu Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságának parancsnoka vízszállító gépjármű pályázatához
kéri a Tisztelt Képviselő-testület anyagi támogatását. A pályázati támogatás indoklásaként az alábbiakat jelölte
meg:
- Nyergesújfalu Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága technikai állománytáblázatában jelenleg 1
db vízszállító gépjármű, 1db gépjármű-fecskendő, 1db tartalék gépjármű-fecskendő található, valamint
egy a szerállomány táblában nem szereplő műszaki mentőszer/országúti gyorsbeavatkozó (a
gépjárművek 12 és 33 év közöttiek).
- Az országos statisztikai adatokkal megegyezően a parancsnokság elsődleges működési területén
(Nyergesújfalu és 9 környező település) is számottevő mértékben megnőtt a tűzesetek száma. Ezeknek a
káreseményeknek gyors és szakszerű felszámolása indokolttá teszik egy új, korszerű vízszállító
rendszerbe állítását.
- Nyergesújfalu város katasztrófavédelmi szempontból a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
hivatalos értékelése szerint Komárom-Esztergom Megye legveszélyesebb települése. Az itt működő
ZOLTEK Zrt. felső küszöbértékű vegyipari létesítmény. A gyárban a legnagyobb veszélyforrás az „A”
fokozottan tűz és robbanásveszélyes osztályba sorolt tartálypark. A ZOLTEK Zrt-ben keletkezhető tűz
és egyéb káresemények eredményes beavatkozásait nagymértékben segítené ez a technikai eszköz.
- A HÖT Nyergesújfalu működési területén található fő és mellékutakon, vasútvonalon rendszeres a
veszélyes anyag szállítás. A ZOLTEK Zrt. veszélyes anyagainak be és kiszállítása közúti és vasúti
tartálykocsikban illetve kamionokban történik. Ezeknek a veszélyes anyagoknak, de a parancsnokság
elsődleges működési területére (Forest Papír Kft.) és közvetlen közelébe (Richter Gedeon Zrt.
fióktelepe, TOYO SEAT Kft, HOLCIM Hungária Zrt, leendő TESCO áruház) irányuló tűzveszélyes és
veszélyes anyagszállítások során bekövetkezhető tűz és káresemények elhárításánál is indokolt a
vízszállító bevetése.
- A HÖT Nyergesújfalu elsődleges működési területe a Duna mentén húzódik. Az árvízi feladatok is
szakszerűbben, eredményesebben hajthatók végre a vízszállító nagyteljesítményű szivattyújával.
A Nyergesújfalui Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság technikai gépjárműállományában jelenleg 1 vízszállító
áll készenlétben, mely 1977-es kiadású 33 éves. Üzemben tartása napi gondokat jelent és a javítási költségei
nagyon magasak (pl. a gumik cseréje rövidesen indokolt lesz, ilyen tömlős gumikat már szinte nem lehet kapni,
ha van is többe kerül mint a tömlő nélküli. Viszont, ha átszerelnék tömlő nélkülire több mint 1 millió forintba
kerülne). Mint tűzoltó gépjármű a jelenlegi vízszállító korszerűtlen, magas költség ráfordítású eszköz
(üzemanyag fogyasztás, alkatrész utánpótlás stb.).
Az új vízszállító jármű személyi feltételei adottak, létszámfejlesztést nem igényel. Karbantartása nem emésztene
fel óriási költséget.
A tűzoltó gépjárművek pályázatán túl lehetőség van nagyértékű tűzoltási műszaki mentési szakfelszerelések,
egyéni védőeszközök, védőfelszerelések pályázatára. Mindkét esetben az önrész 20%, mellyel jelentős
költségmegtakarítás tudnánk végrehajtani.
A Tűzoltóparancsnok Úr egyeztetett a feladatellátásában érintett tíz település polgármesterével, támogatásukat
fejezték ki, de természetesen minden településen az anyagi forrás biztosításáról a Képviselő-testület dönt. Április
27-én találkozóra került sor a Tűzoltóság épületében, ahol a polgármesterek megállapodtak abban, hogy a

településükön lévő gazdálkodó szervezetekkel is egyeztetnek a támogatást illetően, továbbá, hogy a szükséges
forrás biztosításáról településenként létszámarányosan indokolt gondoskodni.
A vízszállító értéke kb. 85 millió forint, így a 20%-os önrész 17 millió forint, amit várhatóan a 2011. évi
költségvetésben kell rendelkezésre bocsátani. A nagyértékű tűzoltási műszaki mentési felszerelésekre (pl.
tűzoltósisak, tűzoltó bevetési ruha, hőkamera, légzésvédelemi eszközök, ventillátoros habgenerátor, feszítő-vágó
kiegészítő, gépjárműre szerelhető csörlő, kisnyomású emelőpárna) is szeretne pályázni a Tűzoltóság. Ehhez a
pályázati önrészt a Nyergesújfalu és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány biztosítaná, kb 5 millió forintot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.
Nyergesújfalu, 2010. április 27.

Csomor Ildikó
gazdasági osztályvezető
Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1.) Biztosítson 17 000 ezer forint önrészt a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére a vízszállító
gépjármű pályázatán való részvételhez a fejlesztési tartalék terhére.
2.) Hatalmazza fel a polgármestert a következő tartalmú nyilatkozat aláírására
-

A pályázat alapján elnyert és átvett eszközt készenlétben, az általa fenntartott tűzoltóság
kezelésében tartja.
Bármely okból történő elidegenítés esetén a pályázott eszköz 10 éves koráig az OKF
elővásárlási jogát biztosítja a további tűzoltósági használat érdekében. A visszavásárlási ár
maximuma a befizetett önrész, amortizációval csökkentett értéke.
A pályázat alapján elnyert eszközre olyan mértékű biztosítást köt, mellyel annak esetleges
pótlását biztosítani tudja,
A fejlesztés érdekében átvett eszköz üzemeltetéséhez szükséges összes személyi és dologi
költséget biztosítja.
A technikai fejlesztés megvalósítása során együttműködik a beruházás előkészítésére és
bonyolítására kijelölt szervezetekkel.
Az önrészt a technikai fejlesztés megvalósításához biztosítja.
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