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Előterjesztés 
A KÉPVISELŐ-TESÜLET 

2016. március 30-i ülésére 
A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. 
A napirendet tárgyaló ülés: Képvisel ő-testület  
Az előterjesztést készítette:   Gállné Mez ősi Szilvia jegyző 
Előterjeszt ő:   Kmetty Károly polgármester 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:   nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:  rendes / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusát : egyszer ű / minősített 
A szavazás módja:  nyílt / titkos 
 

A tárgyalandó témakör tárgya: 
A Gödöll ői Hivatásos T űzoltó-parancsnokság 2015. évi beszámoló jelentése 

 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képvisel ő-testület! 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. 
§ (5) bekezdése értelmében a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese, évente beszámol a 
hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a 
település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal 
kapcsolatos feladatokról. A fentieknek megfelelően a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága elkészítette a 
2015. évi beszámolót, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 

A fent említett törvény 30. § (6) bekezdése az alábbiakat tartalmazza: 

(6) Ha a beszámolót a települési önkormányzatok többsége, illetve a fővárosi önkormányzat nem 
fogadja el, három hónapon belül újabb beszámolót kell tartani. Ismételt elutasítás esetén a települési 
önkormányzatok többsége a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjéhez, a 
fővárosi önkormányzat közgyűlése a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetőjéhez 
fordulhat. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi 
szerv központi szerve vezetője köteles az önkormányzatok által meghatározott kérdésekre is kiterjedő 
átfogó vizsgálatot tartani, ennek keretében a tűzoltó parancsnok felelősségét, illetve alkalmasságát 
megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről az önkormányzatokat tájékoztatni kell. A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv területi szerve, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve 
vezetője köteles a tűzvédelmi feladatok ellátása érdekében a vizsgálat szerint szükséges 
szolgálatszervezési, szervezeti, személyi és belső irányítási intézkedéseket megtenni. 

A fentiek értelmében kérem a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg és döntsön 
annak elfogadásáról. 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

- a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  

6. HATÁROZATI JAVASLAT  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…../2016. (III. 30.) számú határozata a 
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöll ő Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gödöll ő 
Hivatásos T űzoltóparancsnokság 2015. évi beszámolójáról: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi 
beszámoló jelentését megismerte és elfogadja.    

Őrbottyán, 2016. március 11.  


























