
 
 

Előterjesztés 
önkormányzati tűzoltósággal kapcsolatos támogatás iránti 

kérelem benyújtásáról 
 

1. előterjesztés száma: 100/2019. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:   

1. melléklet: határozati javaslat  
2. melléklet: kérelem 
3. melléklet: kimutatás rendkívüli önkormányzati támogatási igényről 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Gazdálkodási Bizottság 
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 
A Belügyminisztérium támogatási lehetőséget biztosított a települési önkormányzatoknak az 
önkormányzati tűzoltóságok feladatellátásához rendkívüli önkormányzati támogatás 
keretében. 
 
A Belügyminisztérium a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság (a továbbiakban: Tűzoltóság) 
feladatellátásához 5. 408. 262,- Ft többletforrást biztosít a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság által megadott adatok alapján.  
A támogatással kapcsolatban az önkormányzat feladata a támogatási összeg átadása a 
tűzoltóságoknak, majd elszámolni vele. 
 
A Minisztérium felhívta a figyelmet arra, hogy ez a támogatás egy többlettámogatás az állam 
részéről az önkormányzati tűzoltóságok részére, nem célja a támogatásnak kiváltania az 
önkormányzat által önként megszavazott hozzájárulását a tűzoltóság működéséhez. 
 
Bicske Város Önkormányzata a Belügyminisztérium által meghirdetett pályázati kiírásra a 
Tűzoltóság elnöke kérelemmel fordult önkormányzathoz, amelyben pályázati támogatást kért 
az eszközparkjának fejlesztésére.  
Az eszközfejlesztés a hidraulikus feszítővágó berendezés beszerzésére irányulna tekintettel 
arra, hogy a jelenlegi berendezés életkorából adódóan a folyamatos használat miatt cserére 
szorul. Mindezt indokolja az éves szintű mintegy 100 - 150 műszaki mentés. 
 
 
 
 



A Tűzoltóság önkéntesekkel látja el a tűzoltás és műszaki mentési feladatokat, és az új 
eszközök a beavatkozásaik gyorsaságát és üzembiztonságát segítenék elő az általuk végzett 
területen lévő műszaki mentések során. A 34. 034 fős lakosság mellett az M1-es autópálya 
jelentős átmenő forgalma miatti káreseteknél is elősegítené az eszköz a beavatkozásokat. 
A Tűzoltóság az alábbi eszközbeszerzéseket szeretné megvalósítani a pályázati támogatásból: 
 

Típus Cikkszám 
D
b. 

Egységár 
(HUF) 

Részösszeg 
(nettó) 

Részösszeg 
(bruttó) 

Összesen 
készlet 
(bruttó) 

Weber Rescue 
V 70 W-SAH 
20 tápegység 

1078719 1 2 482 000,- Ft 2 482 000,- Ft 3 152 140,- Ft 

6.971.411,-
 Ft 

Weber Rescue 
RSU 210 
PLUS vágó 
eszköz 

1087572 1 1 547 000,- Ft 1 547 000,- Ft 1 964 690,- Ft 

Weber Rescue 
RSU 210 
PLUS vágó 
eszköz tartalék 
élbetét készlet  

  1 117 300,- Ft 117 300,- Ft 148. 971,- Ft 

          
Weber Rescue 
SP 49 feszítő 
eszköz 

5933633  1 1 343 000,- Ft 1 343 000,- Ft 1.705.610,- Ft 

          
 
 
 
A pályázatot elektronikusan és papíralapon is be kell nyújtani. Az elektronikus pályázati 
felületen a pályázat adatait rögzítettük. 
 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a 
határozati javaslat elfogadására. 

Bicske, 2019. április 5. 

Tisztelettel: 

 Pálffy Károly 
 polgármester 

 

 

 

 

 

 



 

1. melléklet a 100/2019. előterjesztéshez 

 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
 
Tárgy: az önkormányzati tűzoltósággal kapcsolatos támogatás iránti kérelem 
benyújtásáról 
 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L törvény 3. 
melléklet I. 10. pont szerinti „önkormányzatok rendkívüli tűzoltóságok 
feladatellátásához szükséges többletforrás” támogatási igényét benyújtja a Bicskei 
Önkormányzati Tűzoltóság eszközbeszerzésére vonatkozóan 5 408 262,- Ft 
összegben, 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében tett 
valamennyi kötelezettségvállalás és jognyilatkozat megtételére. 

 
 
Határidő:  2019. április 17. 
Felelős: polgármester 
  
 



 
  

 Bicske Város Önkormányzata 
 

 

 

2060 Bicske, Hősök tere 4.                                                                                                                            Ügyfélfogadási idő:  
Tel. 06(22)565-464                                                           

honlap: www.bicske.hu   Hétfő, Péntek: 800-1200 
e-mail: polgármester@bicske.hu                                                                                                                Szerda: 13 00  - 1600 

hivatali kapu: 

rövidnév: BICSKEONK 
KRID: 341914991 

 

 
 

BELÜGYMINISZTÉRIUM                          Iktatószám: Pü-                /2019. 
                                      Ügyintéző: Molnár Enikő 

             Tárgy: Kérelem 
Dr. Pintér Sándor 
Belügyminiszer Úr részére                                   
     
Budapest 
1051 
József Attila u. 2-4. 
 
Tisztelt Belügyminiszter Úr! 
 
Tűzoltóságunk 1881-ben alakult Bicskei Önkéntes Tűzoltó egyesület néven. Egyike az 
országban elsőként induló önkéntes tűzoltóságoknak.  
A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság független szervezetként főállású és önkéntes állományú 
tűzoltókkal látja el településünk és további 12 település tűzoltási és műszaki mentési feladatait 
elsődleges műveleti körzetében.  
 
Tűzoltóságunk elsődleges műveleti körzetéhez 13 település tartozik, amelyek közül 3 Pest 
megyében található a többi Fejér megyei. A védett területének nagysága 381,68 km2 és a 
lakosság létszáma 34034 fő. Továbbá az M1 autópálya 26 km szakasza (26-52 
kilométerszelvény között, mindkét oldal), illetve az 1 sz. főút 24 km-es szakaszán elsődleges 
beavatkozók vagyunk.  
 
Gépparkunk:  
• Bicske 1. - Mercedes Atego TLF 4000 (2005) 
• Bicske Tartalék - Magirus Deutz 170-D-11-FA 
• Bicske Vízszállító - Rába TÜ 3 (1984)  
• Bicske Létra - Magirus Deutz F 256 M  
• Bicske Pálya - Mercedes G 308 (1980)  
 
Éves szinten a eszközeinkkel több ezer kilométert megyünk.  
2017-es évben 370 káresetnél 2018-as évben 369 káresetnél avatkoztunk be. Területünkön 
továbbra sem jellemzőek a nagykiterjedésű, nagy kárral járó tűzesetek, köszönhető ez annak, 
hogy az egységeink megerősítve az önkormányzati tűzoltó egységeivel és a műveleti terv 
szerint segítséget nyújtó hivatásos állami tűzoltóságok egységeivel mindig időben érkezik a 
segítség. 
 
Működési területen ellátott tűzoltási és műszaki mentési feladatokat, gyakorlatokat, a lakosság 
tűzvédelmi tájékoztatását és ifjúságnevelési tevékenységet végzünk. 
Tűzoltóságunk gépparkja viszonylag öreg a legfiatalabb tűzoltó autónk is 2005-ös, de van 
idén 50 éves még vonulós tűzoltó autónk, amit szükség esetén használunk a káreseteknél. Az 



eszközparkunkat kívánjuk fejleszteni a pályázat segítségével. Hidraulikus feszítővágó 
berendezés beszerzését kívánjuk megoldani. A jelenlegi berendezés életkorából adódóan és a 
folyamatos használat miatt cserére szorul. Mindezt indokolja az éves szinten 100-150 műszaki 
mentés, amin éves szinten beavatkozunk. Valamint a tűzoltóságunkhoz tartozó 26 km-es 
autópályaszakasz is jelentős igénybevételt jelent az új gyártású fejlett autók esetében. 
Mindezek miatt szeretnénk, ha a feszítő vágó berendezésünk is olyan fejlett technikának 
számítana, mint amivel szembe kell néznünk egy komolyabb balesetnél, ahol az új autók 
technikai fejlettsége évtizeddel előrébb van. 
 
Tűzoltóságunk önkéntesekkel látja el a tűzoltás és műszaki mentési feladatokat. Az új 
eszközök a beavatkozásaink gyorsaságát és üzembiztonságát segítené elő az általunk végzett 
területen lévő műszaki mentések során. Az általunk lefedett 34034 fős lakosság mellett az 
M1-es autópálya jelentős átmenő forgalma miatti káreseteknél is elősegíti az eszköz a 
beavatkozásokat, ezek alapján elmondható, hogy elég széles réteget érint az általunk nyújtott 
gyors és szakszerű beavatkozás. 
 
Az önkormányzati tűzoltóságok feladatellátásához szükséges többletforrás - rendkívüli 
önkormányzati támogatás - 5 408 262 Ft támogatás összegéből a Bicskei Önkormányzati 
Tűzoltóság az alábbi eszközöket szeretné beszerezni: 
 

Típus  Cikkszám  Db.  Egységár (HUF) 
Részösszeg 
(nettó) 

Részösszeg 
(bruttó) 

Összesen 
készlet 
(bruttó) 

Weber Rescue V 
70 W‐SAH 20 
tápegység 

1078719  1  2 482 000 Ft 2 482 000 Ft
3 152 140 

Ft 

6971411 Ft

Weber Rescue 
RSU 210 PLUS 
vágó eszköz 

1087572  1  1 547 000 Ft 1 547 000 Ft
1 964 690 

Ft 

Weber Rescue 
RSU 210 PLUS 
vágó eszköz 
tartalék élbetét 
készlet  

   1  117 300 Ft 117 300 Ft 148 971 Ft 

               

Weber Rescue SP 
49 feszítő eszköz 

5933633   1  1 343 000 Ft 1 343 000 Ft
1 705 610 

Ft 

               

 
Őszintén remélem, hogy a Belügyminisztérium további anyagi forrásokat különít el a Bicskei 
Önkormányzati Tűzoltóság biztonságos működtetésének biztosítására. 
 
Segítő együttműködését előre is köszönöm. 
       
Bicske, 2019. április 5. 
    Tisztelettel:   

Pálffy Károly 
       polgármester     



KIMUTATÁS
Rendkívüli önkormányzati támogatási igényről

1. melléklet

3. melléklet

Ssz.
Önkormányzat 

neve
Megye

Támogatási 
szándék

13 Bicske Fejér 5 408 262

1. oldal, összesen: 1
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