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Összehangolt támogatás nemcsak katasztrófahelyzetben
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre városvezetése kiemelt
feladatának tekinti a közszolgálatot teljesítők támogatását, munkaeszközeik beszerzésének
segítését. Emellett elkötelezett a helyi vállalkozások, valamint a magyar ipari szektor
gazdaságélénkítésének fokozásában is. Ughy Attila polgármester ennek jegyében
ünnepélyes keretek között adott át 2014. május 6-án a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság vezetőjének Varga Ferenc tűzoltó dandártábornoknak egy speciális
gépjárművet.
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. március 6-ai ülésén döntött úgy, hogy a Budapest XVIII-XIX. kerületi
Tűzoltóparancsnokság részére terepjáró gépkocsi vásárlás céljára valamivel több, mint 3,5
millió forint adományt biztosít.
Ez a vásárlási konstrukció egy régebbi Suzuki gépkocsi leadásával, valamint a Suzuki Varró
autókereskedés üzletpolitikai kedvezményének beszámításával jöhetett létre.
Ughy Attila polgármester az átadás alkalmával elmondta: „Én magam és a kerületi városvezetés
is elkötelezett a helyi vállalkozások és a magyar ipar támogatásában. Ezt szem előtt tartva esett
a választás a Suzuki márkára, ezen belül is – figyelembe véve a katasztrófavédelem igényeit – a
négykerék-meghajtású SX4 modellre. Személyesen kerestem fel a márkakereskedést, hogy a
legkedvezőbb vételi konstrukciót és a katasztrófavédelem szolgálat feladataira leginkább
megfelelő gépkocsit válasszuk az adományozás céljára.”

Balról: Ughy Attila polgármester, Jambrik Rudolf tű. ezredes, dr. Lévai István Zoltán
alpolgármester, Varró Béla cégvezető Suzuki Varró, Varga Ferenc tű. dandártábornok
A gépkocsi átadásakor Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója köszönetét fejezte ki az eredményes és gyors együttműködés miatt, majd

elmondta: „A speciális gépjármű beszerzését és alkalmazását a kerületek domborzata és
földrajzi viszonyai teszik indokolttá. Gyakran előfordul, hogy kollégáinknak szélsőséges
időjárási körülmények között kell vonulni különböző káresemények helyszínére.” A gyakorlati
tapasztalatokról és a terepjáró gépkocsi szükségességéről Jambrik Rudolf tűzoltó ezredes,
főtanácsos a FKI Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, valamint Tordai László
tűzoltó százados, a XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka is beszélt. A
megvásárolt személygépjármű a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tulajdona lesz két
feltétel teljesítése mellett. Az egyik kitétel, hogy az új négykerék-meghajtású járművet
kimondottan a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség ezen belül is a XIX. kerületi
Tűzoltóparancsnokság, mint kedvezményezett működési területét (XVIII-XIX. kerület és
vonzáskörzete) érintő feladatok, elsődlegesen vonulási feladatok ellátására használják. A másik
feltétel, hogy a beszerzéstől számított 5 évig csak az Önkormányzat engedélyével adhatja el. A
Suzuki Varró kereskedés 3 évre vonatkozó ingyenes, integrált szervizcsomaggal támogatja a
katasztrófavédelem munkáját.
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