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Tárgy: Beszámoló a Békési Önkormányzati 

Tűzoltóság Közgyűlésének 2014. 

december 17-i üléséről 

Sorszám: IV/7 

Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző 

dr. Juhász Csilla jogász 
Döntéshozatal módja: 

Egyszerű szótöbbség 

Véleményező  

bizottság: 

 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 

Szociális Bizottság 

 

Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. február 02-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 436/2014. (XII. 08.) számú határozatával 

döntött arról, hogy felhatalmazza polgármesterét, hogy a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 

Közgyűlésén az Önkormányzat nevében teljes jogkörrel eljárjon, azzal hogy a közgyűlési 

döntésről köteles a Képviselő-testületnek a soron következő ülésén beszámolni. 

 

A Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2014. december 17. napján tartott Közgyűlést, melyen az 

alábbi napirendi kérdésekről döntöttek: 

 

Első napirendi pontként a Békési Önkormányzati Tűzoltóság Alapszabályának módosítása került 

megtárgyalásra arra tekintettel, hogy a Gyulai Törvényszék  - a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 

szervezet nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásbejegyzés iránti nemperes eljárásban - 

végzést hozott, mely végzésben az alábbi hiányokat állapította meg: A civil szervezet a 

törvényszék végzése nyomán tartson új közgyűlést, és a megismételt közgyűlésen egyrészről 

módosítsa a köztestület alapszabályát, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (a továbbiakban: új Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 

a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

közhasznúságra vonatkozó rendelkezéseire. Másrészről a köztestület a közgyűlésen döntsön az 

elnökség tagjainak létszámáról is olyan módon, hogy az megfeleljen az új Ptk. 3:78. § (1) 

bekezdésében meghatározott rendelkezésnek, mely szerint az elnökség három tagból áll. Ezzel 

szemben a köztestület jelenlegi Alapszabályának 5.1. pontja alapján az elnökség két főből áll. Erre 

tekintettel a közgyűlésnek rendelkeznie kellett az elnökség tagjainak létszámáról úgy, hogy az 

minimum a 3 főt elérje. Az Alapszabály módosításait a Közgyűlés a hiánypótló végzésnek 

megfelelően elfogadta és a Közgyűlés elnöke a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapszabály és a szükséges okiratok – a Békési Önkormányzati Tűzoltóság közhasznú jogállás 

nyilvántartásba vételének bírósági bejegyeztetése érdekében - Gyulai Törvényszékre történő 

eljuttatásáról gondoskodott. 

 

Második napirendi pontként a Tisztségviselők (elnök, alelnök és elnökségi tag) megválasztására 

került sor. A Békési Önkormányzati Tűzoltóság Közgyűlése a 13/2014. (XII. 17.) számú 

határozatával a közgyűlés elnökének az Alapszabály IV. fejezet 4.9. c) alpontja alapján, Békés 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének 436/2014. (XII. 08.) határozatában foglaltakra 

figyelemmel Izsó Gábort, Békés Város Polgármesterét választotta meg a polgármesteri 
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mandátumának betöltéséig. A Békési Önkormányzati Tűzoltóság Közgyűlése a 15/2014. (XII. 

17.) számú határozatával a közgyűlés alelnökének az Alapszabály IV. fejezet 4.9. c) alpontja 

alapján, Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2014. (XI. 27.) határozatában 

foglaltakra figyelemmel Kürti Sándort, Tarhos Község Polgármesterét választotta meg a 

polgármesteri mandátumának betöltéséig. A Békési Önkormányzati Tűzoltóság Közgyűlése a 

13/2014. (XII. 17.) számú határozatával a közgyűlés elnökének az Alapszabály IV. fejezet 4.9. c) 

alpontja alapján, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 436/2014. (XII. 08.) 

határozatában foglaltakra figyelemmel Dr. Seres Istvánt, önkormányzati képviselőt választotta 

meg önkormányzati képviselői mandátumának betöltéséig. 

 

Harmadik napirendi pontként megtárgyalásra került a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 

Pénzkezelési Szabályzatának módosítása, melyre azért került sor, mert az elmúlt időszakban a 

gyakorlati alkalmazása során láthatóvá vált, hogy néhol módosítani, aktualizálni szükséges az 

egyszerűbb és átláthatóbb alkalmazhatósága érdekében.  

 

A negyedik napirendi pontban került sor a Békési Önkormányzati Tűzoltóság által vásárolt 

tűzoltó gépjármű fecskendőre vonatkozó beszámoló ismertetésére. Zahorán Gyula, a Tűzoltóság 

parancsnoka elmondta, hogy a tűzoltó fecskendő tényleges vételára 3.500.000,- forint volt. A 

hazahozatal és az üzembe helyezés költségeivel összesen 3.900.000,- forintba került az eszköz. A 

járművel kapcsolatban voltak egyéb kiadások, karbantartásra is fordítani kellett plusz költségeket. 

A jármű légtelenítő szivattyúja nem működött, de ezt itthon saját erőből sikerült megjavítani. 

Minden egyéb költséget is figyelembe véve összesen 4.300.000,- forintba került a jármű, ebben 

benne vannak az éves fenntartási díjak is. A tűzoltó gépjármű fecskendő vásárlásakor felmerült 

plusz költségeket a Tűzoltóság saját forrásból fizette meg. A Tűzoltóság több, Németországban 

található autókereskedéssel felvette a kapcsolatot és árajánlatot kért. Látható volt, hogy a 

Németországban található gépjárművek típusa, állapota és ár-érték aránya felel meg leginkább a 

kötelezően előírt feltételeknek, így célszerű volt a gépjárművet Németországban megvásárolni. 

Zahorán Gyula parancsnok úr és Fazekas Attila parancsnok-helyettes úr 1 fő tolmács 

közreműködésével Németországban jártak, ahol a korábban leegyeztetett gépjármű fecskendőket 

tekintették meg, azonban a megtekintett gépjárművek nem feleltek meg a szükséges 

követelményeknek. 2014. június 24. napján Berlinben találták meg a fenti kritériumoknak 

megfelelő gépjárművet.  

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.  

 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 

közgyűlési üléséről készült beszámolót elfogadja. 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2014. január 22.  

 

                     Izsó Gábor 

         polgármester 

Jogi ellenjegyző 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 


