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Előterjesztés tárgya: 
Beszámoló a Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről 

Előterjesztő megnevezése:  Fertig József polgármester 

Az előterjesztést készítette:  
                                                         Nádai Balázs tű. őrnagy 

tűzoltóparancsnok 

Iktatószám:  21-98/2017.  

Előterjesztés jellege: 
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, 

Beszámoló 

Melléklet:  A beszámoló írásban mellékelve. 

Döntéshozatal módja:  Egyszerű többség / Minősített többség  

Az előterjesztés 

összhangban van a 

vonatkozó jogszabályokkal: 

 

Pénzügyi, gazdasági 

szempontból ellenőrizte: 
                           

Egyeztetve, megtárgyalva: ----  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló 

beszámolója 2017. február 15-én a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója 

által elfogadásra került.  

 

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

30. § (5) bekezdése alapján 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. 

 

Ha a beszámolót a települési önkormányzatok többsége nem fogadja el, három hónapon belül 

újabb beszámolót kell tartani. Ismételt elutasítás esetén a települési önkormányzatok többsége a 

hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi 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. 

 

 

Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek az előterjesztés megvitatását, a beszámoló 

jóváhagyását a határozati javaslat elfogadásával.  

 

Veszprémfajsz, 2017. április 3. 

 

                        Fertig József  

             polgármester 

 

Határozati javaslat: 

 

   /2017. (IV. 12.) számú határozat: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és elfogadja a 

Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló 

beszámolót az előterjesztésnek megfelelő tartalommal.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, jelen 

döntést tartalmazó határozat tűzoltóparancsnokság részére történő megküldésére.  

  

Felelős: Fertig József polgármester 

Határidő: 2017. április 27. 

 


