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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatta a Hivatásos Önkormányzati és Önkéntes 
Köztestületi Tűzoltóságokat, valamint az önkormányzatokat arról, hogy a tűzoltóságok több évre szóló 
technikai fejlesztésének biztosítása érdekében műszaki technikai eszköz fejlesztési pályázatot hirdet.  
A szakmai program kialakításáról az 5/2001.(BK2.)BM utasítás 4. pontja, valamint a központi 
költségvetési előirányzat terhére igényelhető tűzoltósági célú beruházás, fejlesztési támogatás 
pályázati rendszeréről szóló 21/2009.(VII.8.) ÖM rendelet rendelkezik. A pályázati feltételekre 
vonatkozó teljes kiírás Pásztó Város Polgármesterénél megtekinthető. 
Az Önkéntes tűzoltóságok pályázatainál 90%-os vissza nem térítendő támogatás igényelhető a 
beszerzendő eszköz tényleges bruttó vételárát figyelembe véve. 
A Pásztói Önkéntes Tűzoltóság tartalékszere egy Mercedes MB911-es típusú fecskendő, amely 37 éve 
került legyártásra és Ausztriából szereztük be 1997-ben. Ezen gépjárműfecskendő cseréjét tervezzük 1 
db 2000 liter víz hajtásképlet 4x2 vagy 4x4-es típusú technikai eszközre.  
A 10%-os önrész biztosítása nem igényel további önkormányzati önerőt, azt az önkéntes tűzoltóság 
részére a város 2010. évi költségvetéséből nyújtott támogatás lehetővé teszi. Az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szakmai Főosztálya tájékoztatása szerint az általunk pályázott 
gépjármű fecskendő beszerzési ára 80 és 90 millió forint közé tehető. A pontos vételár csakis a 
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően ismerhető meg.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa a pályázatot, maximum 9 millió forint önrész 
rendelkezésre bocsátásával, amely a 2010. évi önkormányzati költségvetésben rendelkezésre áll.  
 
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ugyancsak pályázatot hirdetett a Hivatásos 
Önkormányzati és az Önkéntes Tűzoltóságok tűzoltó laktanya felújításának támogatására.  A felújítás, 
korszerűsítés a laktanya épület hőtechnikai adottságainak javítását, hőveszteségének csökkentését, 
valamint a laktanya épület fűtési rendszerének korszerűsítését célozza meg. 
A pályázathoz részletes költségvetést kell csatolni, illetve az energia megtakarítást számításokkal kell 
alátámasztani. Ezen dokumentumok elkészítése folyamatban van, a 2010. május 10-i képviselő-
testületi ülésen kerül a képviselők részére kiosztásra.  
 
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.   
 
Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tűzoltóságok technikai eszközeinek 
fejlesztésére, felújítására kiírt pályázatot. A pályázati feltételeket megismerve a Pásztói Önkéntes 
Tűzoltóság részére a 2010. évi költségvetésében maximum bruttó 9 millió forint önrészt biztosított egy 
2000 liter víz hajtásképlet 4x4 gépjárműfecskendő nyertes pályázat esetén történő beszerzéséhez.  
Felhatalmazza Pásztó Város Polgármesterét, hogy a pályázati önrész igazolásához szükséges 
önkormányzati határozatot az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére eljuttassa.  
Határidő: 2010. május 12.  
Felelős:    polgármester 
 
 
Pásztó, 2010. május 7. 
 
 
          Sisák Imre 
        polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
         Dr. Tasi Borbála 
        címzetes főjegyző  


