Vízszállító gépjármű beszerzése a
Balatonfűzfő Hivatásos Tűzoltóparancsnokságnál
A beszerzés ideje:
2010. 07. 29. – 2011. 04. 26.
A kedvezményezett neve és elérhetősége:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
A közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
Kivitelező neve és elérhetősége:
BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.
1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 2.
A Belügyminisztérium által nyújtott támogatás összege: 63.451.749 Ft (80%).
A saját forrás összege: 15.862.937 Ft (20%).
A projekt összköltsége: 79.314.686 Ft.

A PROJEKT LEÍRÁSA:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata és Balatonfűzfő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága
2010. május 4-én pályázatot nyújtott be vízszállító gépjármű beszerzésére, amelynek
eredményeként 63.451.749 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a
Belügyminisztérium „Pályázati felhívás a tűzoltóságok technikai eszközeinek fejlesztésére,
felújítására” című pályázatán. Az önerőt Balatonfűzfő Város Önkormányzata mellett a tűzoltóság
működési területéhez tartozó települési önkormányzatok és vállalkozások biztosították.
Az évek múlásával a Tűzoltóság 22 éves TATRA 815 típusú vízszállító gépjárművének
bevethetősége, műszaki állapota folyamatosan romlott, a beavatkozások igénybevételével
változott. A napi karbantartások ellenére a meghibásodások, javítások száma növekedett, mely a
tűzoltógépjármű készenlétből történő rövidebb-hosszabb kiesését eredményezte. A javítási
költségekkel már havonta számolni kellett, de ezeket a javításokat meg kellett tenni, hiszen csak
így volt lehetőség megfelelő műszaki állapotban, készenlétben tartani a gépjárműveket.
A tűzoltóságnak a mentő tűzvédelem ellátásához – figyelembe véve az elsődleges működési
területet és a helyi sajátosságokat is – szüksége volt egy új, üzembiztos vízszállító autóra, amely a
vízszegény területen dolgozó gépjárműfecskendők működéséhez szükséges oltóvíz utánpótlását
biztosítja.
A fenti indokok alapján és a kornak megfelelő szintű technikai ellátottság biztosítása érdekében a
projekt keretében egy 6500 liter víz szállítására alkalmas tartállyal rendelkező HEROS AQUARIUS
vízszállító gépjárművet sikerült beszerezni. Az autó átvételére ünnepélyes keretek között 2011.
április 26-án a Belügyminisztériumban került sor.
Az új vízszállító autó beszerzésének köszönhetően jelentősen javul a hatékony és szakszerű
tűzoltási és kárelhárítási tevékenység, a készenlétben tartott szerek életkora, továbbá a működési
terület védelme.
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A PROJEKT FOTÓI:

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Wiborny József
tű. őrnagy
tűzoltóparancsnok
Levélcím:
Cím:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8200 Veszprém, Dózsa György út 31.
Balatonfűzfő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 2.
+36-88-590-625
+36-88-452-894
+36-30-389-6984
balatonfuzfo.ht@katved.gov.hu

http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium

http://www.katasztrofavedelem.hu

2

