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Tisztelt Képviselő-testület!
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2016. február 24-i ülésén, a Zirci
Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának a 832/008-16E/K/14. számú tájékoztatója
megtárgyalásáról szóló 24/2016. (II. 24.) határozatával a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Önkormányzati
Tűzoltóság
parancsnokának
a
832/008-16E/K/14.
számú
levelében
tájékoztatásul közöltekkel, miszerint a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgató 57/2015. számú intézkedése kapcsán, az egyébként veszprémi
járáshoz tartozó Eplény település, 2016. január 1-től, a Zirci Önkormányzati
Tűzoltóság elsődleges műveleti körzetéhez tartozik, nem ért egyet.
2. A képviselő-testület – tekintettel arra, hogy a Zirci Önkormányzati
Tűzoltóságnak a bevethető fecskendőjárművei, köztudottan és a
katasztrófavédelem által is elismerten, koruk és technológiájuk miatt már régen
elavultak, ezért az intézkedés a településen élők biztonságérzetét hátrányosan
érintené – felkéri a polgármestert, hogy levélben keresse meg a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóját az intézkedése hátterének és körülményeinek
tisztázása érdekében.
3. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a jövőben sem kíván a Zirci
Önkormányzati Tűzoltóság köztestület tagja lenni.
A döntésről a határozat kivonat megküldésével tájékoztattam a Zirci Önkormányzati
Tűzoltóság parancsnokát, továbbá az előterjesztés 1. mellékleteként csatolt levélben
megkerestem a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóját.
A Főigazgató Úr, az előterjesztéshez 2. mellékletként csatolt, 35000/3291-1/2016/ált.
számú levelével válaszolt a megkeresésemre.
A 57/2015. számú intézkedés részletei továbbra sem ismertek, a levélben hivatkozott
kivonatot 3. mellékletként csatolom, amelyben már Eplény valóban szerepel.
A katasztrófavédelem honlapjáról származó adatokból látható (összefoglaló tájékoztató
táblázat), a megkeresésemet megelőzően, és az azt követően fellehető információk a
működési terület, hivatásos tűzoltóság, katasztrófavédelmi őrs, valamint az
elsődleges műveleti körzet, önkormányzati tűzoltóság felosztásról.
Jól látható, hogy 3226 működési terület (település, településrész) mellett, mindössze
548 elsődleges műveleti körzet található az intézkedés szerint.
Az elsődleges műveleti körzetekbe eddig azok a települések voltak besorolva,
konkrétan a Zirci Önkormányzati Tűzoltóságba is, amelyek önkéntesen – a tűz elleni
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: TvMmTtv.) 28. § (1) bekezdés b) pontja alapján, – önkormányzati
tűzoltóság, önkéntes tűzoltó egyesület alapításában részt vettek, vagy ahhoz később
önként csatlakoztak.
A kizárólagosan a települési önkormányzat(ok) képviselő-testületé(ei)nek döntése az
önkormányzati tűzoltóság alapítása, ahhoz történő csatlakozás, kilépés, vagy
esetlegesen annak – előzetes miniszteri tájékoztatási kötelezettség melletti –
megszüntetése.
A képviselő-testület a fent hivatkozott határozatában egyértelműen kinyilvánította,
hogy „a jövőben sem kíván a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság köztestület tagja lenni”.
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A Főigazgató Úrnak a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság felszereltségére vonatkozóan
tett megállapításaira nem kívánok különösebben reagálni, az erre vonatkozó tényeket
a februári ülés előterjesztésben már bemutattam és a katasztrófavédelem honlapján
önkritikusan megfogalmazásra is kerültek.
Egy oldtimer (veterán) autó természetesen nagyon sokáig lehet üzemképes, de ezeket
a járműveket inkább csak a koruk miatt dédelgetjük, tiszteljük és szeretjük, így ennek
megfelelően illik csak használni őket.
(Mindenesetre érdekes, hogy amikor pályázni kell egy új vagy újabb eszközbeszerzésre
akkor elavultak az eszközök, különben meg minden jól működik!?)
A működési költségekkel kapcsolatban a Főigazgató Úr álláspontjával nem értek egyet,
amelynek a jogszabályi hivatkozásai tekintetében az alapvető láncszem hiányzik,
mégpedig:
Eplény Községi Önkormányzat nem tagja az önkéntes Zirci Önkormányzati Tűzoltóság
köztestületének, így ennek a közgyűlésnek nincsen semmilyen törvényi felhatalmazása
arra, hogy ránk nézve önkormányzati hozzájárulást vagy tagdíjat megállapítson.
Ennek megfelelően az önkéntes Zirci Önkormányzati Tűzoltóság támogatása kizárólag
a saját döntésünk alapján történhet.
A képviselő-testület a lehetőségeinek a figyelembevételével, a 25/2016. (II. 24.)
határozatával, saját bevételeiből 50 E Ft-tal támogatja egy újabb fecskendőgépjármű
beszerzését. A támogatás átutalásának előkészítése már folyamatban van.
Ezen felül, működési költségekhez viszont nem tudunk és nem is kívánunk
hozzájárulni, erre a központi költségvetés sem biztosít számunkra forrást.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató szíves tudomásulvételére.
Eplény, 2016. május 16.
Fiskál János

