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Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 

Szociális Bizottság 

 

Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 

Békés Város Képviselő-testülete 

2015. április 29-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzatának 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 2015. március 31. napján tartott közgyűlést, 

melyen az alábbi napirendi kérdésekről döntöttek: 

 

Első napirendi pontként a Békési Önkormányzati Tűzoltóság Felügyelő Bizottságának 

(a továbbiakban: Bizottság) 2015. március 31-i üléséről szóló beszámoló került elfogadásra. 

Miklós Lajos, a Bizottság elnöke tájékoztatta az ülésen résztvevőket, hogy a Békési 

Önkormányzati Tűzoltóság Közgyűlése a 2014. június 16. napján megtartott ülésén, a 7/2014. 

(VI. 16.) számú határozatában a Békési Önkormányzati Tűzoltóság Felügyelő Bizottság 

tagjainak mandátumát 2017. május 31. napjáig meghosszabbította. A továbbiakban is a FEB 

tagja maradt Miklós Lajos Békés Város Önkormányzatának delegáltja, Papp József Tarhos 

Község Önkormányzatának delegáltja, valamint Bereczki Sándor Bélmegyer Község 

Önkormányzatának delegáltja. A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének II/1. pontja értelmében: 

„A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ, az elnök megbízatásának időtartama 

megegyezik a felügyelő Bizottság megbízatásának időtartamával.” A tagok Miklós Lajost 

választották meg elnöknek a Felügyelő Bizottság mandátumának lejártáig. Ezt követően a 

megvásárolt tűzoltófecskendő körülményeit is megismerte a Bizottság, amelyről szóló 

beszámolót tudomásul vette. Harmadik napirendi pontként a Bizottság a 2014. év június – 

december időszakának pénztár és bankszámla forgalmának ellenőrzését folytatta le. Az 

ellenőrzése alapján megállapította, hogy a Békési Önkormányzati Tűzoltóság vizsgált 

időszakának pénztár és bankszámla forgalma szabályszerű volt, időarányos a teljesítés mind 

bevételi, mind kiadási oldalon, egyiknél sem volt tapasztalható eltérés.   

 

Második napirendi pontként a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2015. évi 

költségvetése került megtárgyalásra. A költségvetési terv értelmében a bevételi oldal fő tétele 

az állami normatíva, mely alaptámogatásból és a vonulási terület veszélyeztetettsége alapján 

kiszámolt kiegészítő támogatásból áll össze. A kijelölt körzet: Békés, Bélmegyer, Tarhos 

települések közigazgatási területe. 2014. évben valamennyi önkormányzati tűzoltóság a 

készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű (25.000.000.-Ft) alaptámogatásra jogosult. 
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Ezt az összeget növeli a Békési Önkormányzati Tűzoltóság esetében a 239/2011. (XI.18.) 

Kormányrendelet 13.§-a szerint kiszámított veszélyeztetettségi pontszám alapján 2.888.468 

Ft. A támogatás havi összege így 2.324.039 Ft volt. Egész évben összesen: 27 908 723 Ft. 

2015. évben ettől kis mértékben eltérve 27 876 636 Ft, havonta 2 323 053 Ft támogatást kap a 

Tűzoltóság. A legjelentősebb bevétele az egyesületnek az állami normatíva. Az önkormányzat 

minden évben 3 millió forinttal támogatja az egyesületet. Zahorán Gyula BÖT parancsnok 

elmondta, hogy a korábbi éveket alapul véve készült a tervezet. A készenléti díjak azonban 

megszűntek.  Főfoglalkozású tűzoltók kapnak fizetést. Fejlesztési kiadások is be lettek 

tervezve erre az évre. Tömlőket és védőruhákat kell vásárolni. Továbbképzési költséget is be 

kellett tervezni, hiszen van olyan tűzoltó, akinek nincsen meg a megfelelő végzettsége. A 

bankköltség sajnos nagyobb lesz az idén. A tűzoltó laktanyán is szükséges néhány 

állagmegóvó munkát elvégezni. A saját bevétellel kapcsolatban növekedés várható, hiszen a 

tűzoltó berendezések ellenőrzéséből idén magasabb bevételre számítanak.  

Prókai Sándor tűzoltó alezredes elmondta, hogy az állami pénzek szabályszerű felhasználását 

is ők végzik. Ezeket jogszabályok írják elő. A tavalyi évre eljutott oda a Békési Tűzoltóság, 

hogy az anyagi helyzete rendeződött. A gépjárműfecskendő vásárlás indokolt volt. Örül 

annak, hogy Békésen főfoglalkozásúak és önkéntesek is végzik a munkát. Nagyon fontos 

lenne, hogy az önkéntességet erősítsék. A Békési Önkormányzati Tűzoltóság Közgyűlése a 

Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2015. évi költségvetését egyhangúlag elfogadta. 

 
                 Harmadik napirendi pontként a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2014. évi 

működéséről szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés került megvitatásra. A Békési 

Önkormányzati Tűzoltóság könyvelője, Egeresi Miklósné az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény 19. §-ában foglaltaknak megfelelően elkészítette a Tűzoltóság 2014. évi 

működéséről szóló pénzügyi beszámolót, valamint az éves közhasznúsági jelentést, melyben 

összegzésként az alábbiakat állapította meg: „ A köztestület 2014. évi közhasznúsági 

eredménye: 1.373.079 Ft. A tárgyévben elért közhasznúsági eredményt a következő években 

a testületi feladatok megvalósításához kívánja felhasználni. A köztestület május 31-ig 

társasági adóbevallást nyújt be, de a társasági adótörvény értelmében társasági adó fizetésére 

nem kötelezett. Az Köztestület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 

pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Összességében a Békési 

Önkormányzati Tűzoltóság 2014. évben működését az Alapszabályzatban meghatározott 

kiemelkedően közhasznú feltételeknek megfelelően végezte. A 2014. évben kapott normatíva 

összegéről a tételes elszámolást elkészítettük, azt az elszámoltató részére leadtuk, 

hiányosságról felszólítást nem kaptunk, az elszámolást elfogadták.” A Közgyűlés a Békési 

Önkormányzati Tűzoltóság 2014. évi működéséről szóló beszámolót és a 2014. évi 

közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadta. 

  

Negyedik napirendi pontként a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2015. évi 

munkatervét tárgyalta meg a Közgyűlés. Az Önkormányzati Tűzoltóság munkatervének 

elkészítését a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató 111/2011. számú intézkedése (a 

munkatervezés és az éves tevékenység értékelés rendjének szabályozásáról) szabályozza. A 

munkaterv az alábbiakat tartalmazza vázlatosan: 

  

- Éves beszámoló jelentés (Igazgatósági, kirendeltségi és tűzoltó parancsnoksági 

szinten értékeli az előző évben végzett munkát a vezető önértékelése szerint. 

(Békési ÖT Köztestületi ülésén); 

- Éves gyakorlatterv, képzési terv (20 gyakorlatot tartunk, mely Békés város 

területén 4 létesítményt, iskolát érint. Ezek helyismereti gyakorlat, szituációs 

begyakorló gyakorlat, parancsnoki ellenőrző gyakorlat formában történnek.  
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Márciustól októberig tartó időszakra tervezettek a gyakorlataink, melyeken 

Békéscsaba, és Mezőberény hivatásos egységei is részt vesznek. Békés, 

Bélmegyer, Tarhos területén tűzcsapok utóellenőrzése történik, a 2012. évben 

tartott ellenőrzések visszaellenőrzése. Képzési terv folyamatos végrehajtású, 

időjárás miatt elmaradt foglalkozásokat pótoljuk. Az aktuális, soron kívüli 

oktatásokat, a havi rendszerességgel tartott parancsnoki értekezletekkel kapcsoljuk 

össze); 

- Soron kívüli beiskolázás (Tűzoltó szakképesítés megszerzését 4 fő kezdte meg. 

Gyomaendrőd Önkormányzati Tűzoltóságon zajlik a képzés); 

- Beosztásokat érintő tervek, feladatok (Jelenleg 10 személy főfoglalkozású, 5 

személy nem főfoglalkozású (önkéntes) látja el a szolgálatot); 

- Szent Flórián Tűzoltónap (Szervezés alatt, ötleteket, lehetőségeket, 

támogatásokat várunk); 

- Egyéb rendezvényeken részvétel (Kapcsolat a Kecskeméti Gábor Kulturális 

Központ munkatársaival, valamint a Dánfok Üdülőközpont kezelőivel, 

tűzoltóverseny, valamint ifjúsági tűzoltótábor szervezésének kapcsán. A 

tűzoltótábor utánpótlás nevelés, toborzás feladataival függ össze); 

- Közösségi szolgálat (letöltését kezdte meg tűzoltóságunkon 31 fős osztály, a Tisza 

Kálmán Szakképző Iskola rendészeti szakos tanulói); 

- Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny (Résztvevők felkészítésének segítése, 

Felkészített csapat Tisza Kálmán Szakképző Iskola csapata 2013. évi területi 

versenyen első lett.); 

- Az önkormányzati tűzoltóság éves állománygyűlését (április hónapra tervezzük); 

- Laktanyában belső munkálatok (Épületek állagmegóvása megköveteli építési 

munkálatok végzését. (Szertár szociális rész aláfalazása, udvar betonozása.) 

Zahorán Gyula BÖT parancsnok elmondta, hogy a terv minden fontos információt tartalmaz. 

Fentieken túl megjelennek az iskoláknál is és részt vesznek a közösségi programokon is. A 

Közgyűlés a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 2015. évi munkatervét egyhangúlag 

elfogadta. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Önkormányzati 

Tűzoltóság Közgyűlésének üléséről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2015. április 23. 

Izsó Gábor  

polgármester 

 .....................................  

Jogi ellenjegyző 

 .....................................  

Pénzügyi ellenjegyző 


