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Tárgy: tájékoztatás kérése BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató 57/2015. számú 

intézkedésével kapcsolatban 

 

 

Tisztelt Főigazgató Úr! 

 

 

2016. január közepén, telefonon értesített a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka, 

Szelthoffer Ferenc Úr, hogy a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok működési területéről, 

valamint az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges műveleti körzetéről szóló BM 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató 57/2015. számú Intézkedése alapján, 2016. január 1-

től, Lókút, Szápár és Eplény településeket a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság elsődleges 

műveleti körzetéhez csatolták és ezzel kapcsolatban személyes megbeszélést kezdeményezett. 

 

A 2016. január 19-i személyes megbeszélésen a parancsnok úr elmondása alapján, az 

intézkedésre a vonulási idő csökkenése miatt került sor, és nem az játszott elsősorban szerepet, 

hogy az önkormányzatnak a működéshez így hozzájárulást kellene fizetni. Kérte, hogy 

fontoljuk meg a tűzoltóságot működtető köztestület tagjai közé történő belépésünket. 

 

Én elmondtam, hogy a főigazgatói intézkedésről és annak előkészítéséről az önkormányzatnak 

nincs és nem is volt tudomása. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részéről 

nem érkezett tájékoztatás vagy megkeresés. 

 

Magam részéről az eljárással, az intézkedéssel és az utólagos tájékoztatási formával sem tudok 

nagyon egyetérteni. Attól függetlenül, hogy a tevékenységüket, erőfeszítéseiket, lelkesedésüket 

méltányoljuk, de korunk elvárható követelményeire tekintettel, a Zirci Önkormányzati 

Tűzoltóság felszereltsége, egy esetlegesen komolyabb esemény alkalmával, akár erdő- vagy 

ingatlantűz esetén, nem nyújtana számunkra kellő biztonságot. Ezen kívül az Eplény Községi 

Önkormányzat nem alapítója és nem is együttműködő partnere a Zirci Önkormányzati 

Tűzoltóságnak, ezért működési hozzájárulás fizetésére sem kötelezhető, valamint nem is 

tartozunk a zirci járáshoz.  

Kértem a parancsnok urat, az általa elmondottakat írásban is szíveskedjen megküldeni, hogy a 

képviselő-testület azt megtárgyalhassa. 
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Az írásbeli tájékoztatást követőn, kerestük a hivatkozott 57/2015. számú főigazgatói 

intézkedést a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos honlapján, 

közlönyökben, de sajnos az nem érhető el, így annak tartalmát nem ismertjük. 

Ami viszont a honlapon fellelhető az „A hivatásos tűzoltó-parancsnokságok működési területe” 

és „Az önkormányzati tűzoltóságok elsődleges műveleti körzete” lehatárolás. 

Ezek alapján Eplény a Veszprémi Hivatásos Tűzoltóság működési területéhez tartozik, és úgy, 

mint korábban, most sem szerepel egyetlen önkormányzati tűzoltóság elsődleges műveleti 

körzetében. 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. február 24-i ülésén megtárgyalta az 

2016. január 25-én, a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka által e-mailben megküldött 

832/008-16E/K/14. hivatkozási számú tájékoztatót, és a levelemhez mellékelt 24/2016. (II. 24.) 

számú határozatot hozta. 

 

Kérem a tisztelt Főigazgató Urat, hogy a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka által 

hivatkozott intézkedés hátteréről és körülményeiről tájékoztatást szíveskedjen nyújtani. 

 

Eplény, 2016. március 18. 

 

       Tisztelettel: 

 

 

Kapják:        Fiskál János 

1.  Címzett 

2.  Irattár   

          

          


