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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. március 30-án tartandó ülésére 

 

Egyedi kockázatok kezelését, katasztrófákkal szembeni ellenálló képességet és 

katasztrófakezelő rendszerek fejlesztését célzó beruházások támogatására vonatkozó 

pályázat benyújtásáról 

 

Előterjesztést készítette: Dr. Blága János, jegyző 

Véleményezi - Gazdálkodási és Ellenőrzési 

Bizottság 

- Településfejlesztési, 

Közbeszerzési és Turisztikai 

Bizottság 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az elmúlt hónapokban folyamatos egyeztetés folyt településünk Önkormányzata valamint 

testvértelepülésünk, Bors Önkormányzata között, egy az elmúlt hónapokban megjelent 

pályázat benyújtásával kapcsolatban.  

 

A pályázat keretén belül, a helyi katasztrófavédelmi eszközgarnitúra fejlesztésére lenne 

lehetőség, és mindkét település szempontjából fontos feladatok megvalósítására ad alkalmat. 

 

Településünk szempontjából az elmúlt évek során többször is jelentkeztek a belvíz 

kezelésével kapcsolatban felmerülő problémák, így több utca és városrész tekintetében ez 

jelentős gondot mutat. A problémák kezelése céljából a pályázat keretében lehetőség lenne 

egy kotró-markoló gép beszerzésére, amely a feladatot el tudná látni, ezzel lehetőséget 

biztosítva arra, hogy nagyobb fennakadások nélkül tudja elhagyni városunkat a felgyülemlett 

csapadékvíz.  

 

Ezen túl lehetőség lenne arra, hogy a helyi önkéntes tűzoltó egyesület gépparkja egy 

külterületi védekezésre alkalmas terepjárót szerezzen be, ezzel is elősegítve azt, hogy a 

mentések során a város tűzoltói nagyobb arányban vegyék ki részüket a környékbeli 

katasztrófavédelmi feladatokból. 

 

A pályázat az alábbi fő szempontok szerint áll össze:  

 

A projekt megnevezése: 

Egyedi kockázatok kezelését, katasztrófákkal szembeni ellenálló képességet és 

katasztrófakezelő rendszerek fejlesztését célzó beruházások támogatása. 

 

A program keretén belül pályázhatnak közjogi szervezetek (állami, regionális illetve 

helyiintézmények / hatóságok), non-profit szervezetek (pl. egyesületek), európai területi 

együttműködési csoportosulások (EGTC) és egyebek. A pályázók kizárólag határon átnyúló 

partnerség keretén belül juthatnak támogatáshoz. 
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A támogatásra jogosult területek Szatmár, Bihar, Arad és Temes megyék Romániában és 

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád megyék Magyarországon. 

 

A projekt Füzesgyarmat Város Önkormányzatára vonatkozó költségvetése: 142.226 EUR 

 

Ebből a támogatásként igényelhető EU-s támogatás: 95 % (a támogatás önerejét a jelenleg 

tulajdonunkban álló, azonban jelentős műszaki problémákkal küzdő JCB forgókotró gép 

értékesítése fedezné). 

 

A projekt tárgya: 

- 1 db JCB márkájú 3CX TP AEC típusú kotró-rakodó gép beszerzése 

- 1 db Tűzoltó autó (Pickup terepjáró felszereléssel) beszerzése 

- adminisztrációs költség 

 

A pályázat, a Képviselő-testület döntésétől függően várhatóan április 14-ig kerülhet 

benyújtásra.  

 

Füzesgyarmat, 2017. március 24. 

 

Bere Károly 

polgármester 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2017. (III. 30.) határozata 

ROHU pályázat benyújtásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be, Bors település 

Önkormányzatával közösen, az „Egyedi kockázatok kezelését, katasztrófákkal szembeni 

ellenálló képességet és katasztrófakezelő rendszerek fejlesztését célzó beruházások 

támogatása” elnevezésű pályázat keretében.  

 

A pályázat Füzesgyarmat Város Önkormányzatára eső támogatási összege:  

A pályázat Füzesgyarmat Város Önkormányzatára eső saját ereje:  

A pályázat keretében megvalósuló tevékenységek: 

- 1 db kotró-rakodó gép beszerzése 

- 1 db Tűzoltó autó (Pickup terepjáró felszereléssel) beszerzése 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatást nyújtsa be, illetve az 

ahhoz szükséges nyilatkozatokat az Önkormányzat nevében tegye meg.  

 

Határidő: 2017. március 1.  

Felelős: Bere Károly, polgármester 

 

 


