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Tisztelt Képviselő-testület!
A)
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 elmondtam, hogy a főigazgatói
intézkedésről és annak előkészítéséről az önkormányzatnak nincs és nem is volt
tudomása. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részéről sem érkezett
tájékoztatás vagy megkeresés.
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.
Magam részéről ekkor kifejtettem, hogy az eljárással, az intézkedéssel és az utólagos
tájékoztatási formával nem tudok nagyon egyetérteni. Az önkormányzatot előzetesen
meg nem keresték, a véleményét ki nem kérték. 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.
Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok tekintetében „feladatfinanszírozás” van,
ezért ha az állam kötelezettséget ró az önkormányzatra, úgy annak fedezetét is
biztosítania kell központi forrásból. Ha az önkormányzat tűzoltóság működtetéséhez
pluszforrást kap, azt természetesen e célra fogja fordítani, saját forrásból működési
támogatást nem tud nyújtani.
A megbeszélés zárásaként kértem, hogy hivatalos levélben is szíveskedjenek
tájékoztatást adni a fent hivatkozott intézkedésről.
A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka, 2016. január 25-én, e-mailben, az
előterjesztés 1. mellékletét képező 832/008-16E/K/14. számú tájékoztatást küldte.
Az írásbeli tájékoztatást követőn, kerestem a hivatkozott 57/2015. számú főigazgatói
intézkedést a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos honlapján,
közlönyökben, de sajnos az nem érhető el, így annak tartalma a mai napig sem
ismert.
Ami viszont a honlapon fellelhető az „A hivatásos tűzoltó-parancsnokságok működési
területe” (3. melléklet) és „Az önkormányzati tűzoltóságok elsődleges műveleti
körzete” (4. melléklet) lehatárolás.
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Ezek alapján látható, hogy Eplény a Veszprémi Hivatásos Tűzoltóság működési
területéhez tartozik, és úgy, mint korábban, most sem szerepel egyetlen
önkormányzati tűzoltóság elsődleges műveleti körzetében.
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: TvMmTtv.) alapján az „önkormányzati tűzoltóság:
tűzoltási és műszaki mentési feladatok elvégzésére létrehozott, elsődleges műveleti
körzettel rendelkező önkéntes tűzoltóság”.
A TvMmTtv. szerint:
„A helyi önkormányzatok tűzoltósággal kapcsolatos tevékenysége
28. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete
a) hozzájárulhat a hivatásos tűzoltóság, valamint hozzájárul - amennyiben területén
működik - az önkormányzati tűzoltóság és az önkéntes tűzoltó egyesület
fenntartásához,
b) önkormányzati tűzoltóság, önkéntes tűzoltó egyesület alapításában vehet részt,
c) gondoskodik az önkormányzati tűzoltóság fenntartásáról, működtetéséről és
fejlesztéséről,
d) közreműködik a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában közreműködő
önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásában, működtetésében és fejlesztésében,
e) hozzájárulhat más tűzoltóság létesítéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez.
(2) Az önkormányzati tűzoltósággal rendelkező települési önkormányzat képviselő-testülete
a) elrendelheti az irányítása alá tartozó tűzoltóság rendkívüli készenléti szolgálatát,
b) beszámoltatja az önkormányzati tűzoltóparancsnokot.
(3) Az önkormányzati tűzoltósággal rendelkező települési önkormányzat képviselő-testülete a
katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter tájékoztatása mellett megszüntetheti az
önkormányzati tűzoltóságot. A minisztert a döntésről legalább fél évvel a megszüntetés
tervezett időpontja előtt kell értesíteni.

Az önkormányzati tűzoltóság
34. § (1) Az önkormányzati tűzoltóság a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás
és az önkéntes tűzoltó egyesület által közösen vagy a települési önkormányzat vagy az
önkormányzati társulás által önállóan alapított köztestület, amely a települési
önkormányzat vagy az önkormányzati társulás közigazgatási területén, a hivatásos
tűzoltósággal kötött együttműködési megállapodás alapján és annak szakmai
iránymutatása alapján tűzoltási és műszaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehető
készenléti szolgálatot lát el és közreműködik közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a
biztonsági intézkedések végrehajtásában. Az önkormányzati tűzoltóság kérheti
közhasznúsági nyilvántartásba vételét.
(2) Az önkormányzati tűzoltóság parancsnokát a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi
szerve vezetője egyetértésével a köztestület nevezi ki.
(3) Az önkormányzati tűzoltóságok részére, az általuk végzett feladattal arányos
költségfedezetet a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter az erre a célra
rendelkezésre álló költségvetési keret mértékéig biztosítja.
(4) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve és területi szervei az önkormányzati
tűzoltóság részére pályázati úton, valamint egyedi elbírálás alapján pénzbeli és nem
pénzbeli juttatást biztosíthatnak.”

A hivatkozott jogszabályokból következően, a törvény – a parancsnok úr tájékoztató
levelével ellentétben – Eplény Községi Önkormányzatra nézve, az önkormányzati
tűzoltóság fenntartásával kapcsolatban, önkormányzati támogatási kötelezettséget
csak akkor keletkeztetne, ha az önkormányzat a köztestületnek tagja lenne. A
köztestülethez történő csatlakozási szándékra vonatkozó döntés kizárólagosan a
képviselő-testület hatásköre, erre vonatkozó bármilyen utasítás, intézkedés semmis
lenne.
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A köztestülethez való csatlakozási kérdéskörhöz, további információként az alábbi – a
katasztrófavédelem honlapján található – írást idézem:
„A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság már korábban felmérést készített azon
területekről, ahová 20 perc vagy ennél több volt a vonulási idő. A Zirci Önkéntes Tűzoltóság
történetében 2005. június 27-én történt nagy előrelépés, ekkor került aláírásra a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon - a tűzoltó egyesület részéről Németh Tamás tű. őrnagy és az
önkormányzat részéről Holl András alpolgármester- az az együttműködési megállapodás, amely
lehetővé tette a tűzoltóság megalakítását.
A Zirci Önkéntes Tűzoltóságot a működési területén lévő 15 település önkormányzata, illetve a Zirci
Tűzoltó Egyesület alapította. 2005 nyara végén megkezdődhettek a tűzoltószertár átalakítási munkái,
és a még szükséges eszközök beszerzése. Több sikeresen elnyert pályázat is segítette, hogy 2005.
december
1.-vel
Zircen
megkezdhesse
működését
a
Zirci
Önkéntes
Tűzoltóság.
2006.-os évben sikerült egy, a kor minden elvárásának megfelelő új HOLMATRO feszítő-vágó
berendezést vásárolni, amihez 2007.-ben még kiegészítő nyomóhengerek kerültek beszerzésre.
A tűzoltóságon tűzjelzés fogadására alkalmas szerver került lízingelésre mely folyamatosan tudja a
tűzjelzéseket fogadni 2006. november hónapjától.
2009.-ben az elmúlt évek megfelelő gazdasági vezetésének és megfontolt „megszorítások”
bevezetésének köszönhetően sikerült egy nagynak mondható beruházást véghezvinni
tűzoltóságunknál. Az épületet teljesen körbeszigeteltük és teljesen új színezést is kapott az épület. A
pihenőhelyiség klimatizáltuk. A klímaberendezés ésszerű használatával az irodai munka és az éjszakai
pihenés is kulturáltabb lett.
2009.-ben az Lada Niva típusú tűzoltásvezetői, ügyintézői gépjárművet kaptunk tartós használatra.
Nagy segítség a mindennapokban illetve a kárhelyszínekre való vonulások alkalmával is.
Jelenleg egy 1975.-ös gyártású MAN gépjárműfecskendő és a tartalék 1960.-as gyártású
Magirus Deutz megfelelő alapot nyújt a szakmai feladatok teljesítéséhez, de már koruk és
technológiájuk miatt is elavultnak számítanak. A jogszabályok szerint nem kötelezően
rendszeresített 1976.-os Iveco műszaki mentőszer kora ellenére jó állapotban van.”
(Forrás: http://veszprem.katasztrofavedelem.hu/zirc-otp)

A tíz éves Zirci Önkormányzati Tűzoltósággal készített interjú pedig az alábbi linken
olvasható:
http://veszprem.katasztrofavedelem.hu/hirek/4702-tiz-eves-a-zirci-onkormanyzati-tuzoltosag

B)
A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka, szintén 2016. január 25-én, emailben, a 2. mellékletként csatolt megkeresést küldte.
A levél szerint „A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság 2005. december 1. óta látja el

állandó készenlétben lévő létszámmal, önállóan elsődlegese beavatkozóként Zirc
városában és a járás településein élő állampolgárok tűzvédelmét.
A Tűzoltóság minden egyes eszköze – a gépjárművek kivételével – a mai kornak
megfelelőek, ...”, ezért egy újabb gépjárműfecskendő beszerzését tervezik.

A beszerzést a tűzoltóság saját megtakarításai felhasználásával, továbbá a Zirci
Ciszterci Apátság apátja Dékány Árpád Sixtus O.Cist. ciszterci szerzetes 3 000 000 Ft
és az alapító Zirc Városi Önkormányzat 1 000 000 Ft vissza nem térítendő
támogatásával, valamint további támogatásokból kívánja végrehajtani. (Megjegyzés:
a visszatérítendő támogatás az kvázi hitelnek számít, ami később a köztestület
önkormányzatait fogja terhelni!)
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Sajnos a levél nem tartalmaz információt a beszerzendő gépjárműfecskendőre
(beszerzési ár, új vagy használt, típus stb.) vagy esetleges pályázatra vonatkozóan.
Emlékeztetőül, a Zirci Önkéntes Tűzoltóság 2010-ben már részt kívánt venni egy
pályázaton, akkor a tűzoltóság parancsnoka támogatási kérelemmel fordult a Zirc
Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsához.
A pályázat keretében az önkéntes tűzoltóság 1 db gépjárműfecskendő (költsége
90 000 000 Ft) ill. egyéb védőfelszerelések (összköltsége 6 678 750-Ft) beszerzését
kívánta megoldani.
A társulás akkor a 2010. évi költségvetésében szereplő általános tartaléka terhére
6 000 000 Ft összeget biztosított azzal, hogy az önrész utalásáról, a sikeres
pályázatra vonatkozó értesítés kézhezvételét követően, gondoskodik.
A Társulási Tanács felkérte az Zirci Önkéntes Tűzoltóság parancsnokát, hogy az
önrész különbözetét, 3 667 875-Ft-ot, a települési önkormányzatok, valamint a
vállalkozások és magánszemélyek megkeresésével, támogatásokból biztosítsa.
Ezt a támogatási keretet a társulás még a 2012. évi költségvetésében is fenntartotta,
de a beszerzés több éven keresztül meghiúsult.
A tervezett fejlesztés részletesebb körülményeinek ismerete hiányában, de az
önkormányzati tűzoltóság tevékenységét és törekvését támogatva, figyelembe véve
az alapító Zirc Városi Önkormányzat egy lakosára vetített vissza nem térítendő
hozzájárulását, az önkéntes tűzoltóság köztestületének nem tagjaként, mint a
szomszédos veszprémi járáshoz tartozó települési önkormányzat javasolom, hogy
Eplény Községi Önkormányzat tervezett gépjárműfecskendő beszerzéséhez 50 000 Ft
vissza nem térítendő támogatást nyújtson a 2016. évi költségvetési tartaléka terhére.
A támogatás átutalására, a tényleges beszerzés konkretizálást követően kerülhet sor.
A képviselő-testület addig a támogatást céltartalékként kezeli, amely a Zirci Önkéntes
Tűzoltóság felé ígérvényként szolgál.
Az előterjesztés A) részéhez három, a B) részéhez két választható határozati
javaslatot teszek, a levelek tartalmának megfelelően.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslatok elfogadására
Eplény, 2016. február 19.
Fiskál János
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A/1
HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2016. (II. 24.) határozata
a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának a 832/008-16E/K/14.
számú tájékoztatója megtárgyalásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Zirci
Önkormányzati
Tűzoltóság
parancsnokának
a 832/008-16E/K/14. számú
tájékoztatója megtárgyalása” című előterjesztést és a következő döntést hozza:
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.
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a határozat
megküldésével – tájékoztassa a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokát.
Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
2. pontban: 2016. március 18.
4. pontban: azonnal

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető
Eplény, 2016. február 24.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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A/2
HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2016. (II. 24.) határozata
a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának a 832/008-16E/K/14.
számú tájékoztatója megtárgyalásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Zirci
Önkormányzati
Tűzoltóság
parancsnokának
a 832/008-16E/K/14. számú
tájékoztatója megtárgyalása” című előterjesztést és a következő döntést hozza:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Önkormányzati
Tűzoltóság parancsnokának a 832/008-16E/K/14. számú levelében
tájékoztatásul közölteket, miszerint a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgató 57/2015. számú intézkedése kapcsán, Eplény település 2016.
január 1-től a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság elsődleges műveleti körzetéhez
tartozik, tudomásul veszi.
5. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a jövőben sem kíván a Zirci
Önkormányzati Tűzoltóság köztestület tagja lenni.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a határozat
megküldésével – tájékoztassa a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokát.
Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
3. pontban: azonnal

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető
Eplény, 2016. február 24.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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A/3
HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2016. (II. 24.) határozata
a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának a 832/008-16E/K/14.
számú tájékoztatója megtárgyalásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Zirci
Önkormányzati
Tűzoltóság
parancsnokának
a 832/008-16E/K/14. számú
tájékoztatója megtárgyalása” című előterjesztést és a következő döntést hozza:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Önkormányzati
Tűzoltóság parancsnokának a 832/008-16E/K/14. számú levelében
tájékoztatásul közölteket, miszerint a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgató 57/2015. számú intézkedése kapcsán, Eplény település 2016.
január 1-től a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság elsődleges műveleti körzetéhez
tartozik, tudomásul veszi.
2. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság
köztestület tagja kíván lenni, és egyben felhatalmazza a polgármestert a
tagfelvétellel kapcsolatos intézkedések megtételére.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a határozat
megküldésével – tájékoztassa a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokát.
Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
2. pontban: folyamatos
3. pontban: azonnal

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető
Eplény, 2016. február 24.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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B/1
HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2016. (II. 24.) határozata
Zirci Önkormányzati Tűzoltóság eszközbeszerzésre vonatkozó
megkereséséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Zirci
Önkormányzati Tűzoltóság eszközbeszerzésre vonatkozó megkeresésének a
megtárgyalása” című előterjesztést és a következő döntést hozza:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Zirci Önkormányzati
Tűzoltóság tervezett eszközfejlesztésének a részletesebb körülményei ismerete
hiányában, de az önkormányzati tűzoltóság tevékenységét és törekvését
támogatva, mint a szomszédos veszprémi járáshoz tartozó települési
önkormányzat, – a gépjárműfecskendő beszerzéséhez 50 000 Ft vissza nem
térítendő támogatást nyújt a 2016. évi költségvetése általános tartaléka
terhére.
2. A képviselő-testület a támogatás átutalását a tényleges eszközbeszerzés
(gépjárműfecskendő) konkretizálást követően engedélyezi. A képviselőtestület, az 1. pontban meghatározott támogatási összeget – a költségvetés
soron következő módosításakor – céltartalékba helyezi, amely az önkéntes
Zirci Önkormányzati Tűzoltóság felé ígérvényként szolgál.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a határozat
megküldésével – tájékoztassa a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokát.
Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
1. és 2. pontban: 2016. december 31-ig
3. pontban: azonnal

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető
Eplény, 2016. február 24.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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B/2
HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2016. (II. 24.) határozata
Zirci Önkormányzati Tűzoltóság eszközbeszerzésre vonatkozó
megkereséséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Zirci
Önkormányzati Tűzoltóság eszközbeszerzésre vonatkozó megkeresésének a
megtárgyalása” című előterjesztést és a következő döntést hozza:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Zirci Önkormányzati
Tűzoltóság tervezett eszközfejlesztése részletesebb körülményeinek ismerete
hiányában – egyelőre nem kíván támogatást nyújtani a gépjárműfecskendő
beszerzéséhez.
2. A képviselő-testület felkéri a Zirci Önkormányzati Tűzoltóságot, részletesebben
mutassa be a tervezett eszközfejlesztést, mind a gépjárműfecskendőre, mind
pedig a forrásokra vonatkozóan, majd azt követően a testület újra tárgyalja a
támogatás lehetőségét.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a határozat
megküldésével – tájékoztassa a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokát.
Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
2. pontban: a részletező dokumentum beérkezését követő rendes
képviselő-testületi ülés
3. pontban: azonnal

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető
Eplény, 2016. február 24.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző

