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Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Képviselő-testülete 126/2012. (IV. 26.) határozatával jóváhagyta az 
Önkormányzat és a Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Békés (a továbbiakban: ÖTE) között 
2012. április 27-én megkötött Együttműködési megállapodást. A Felek megállapodtak abban, 
hogy együttműködnek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben 
meghatározott „gondoskodás a helyi tűzvédelemről” önkormányzati kötelező közfeladat 
ellátása érdekében, célként fogalmazták meg a Békési Önkormányzati Tűzoltóság alapvető 
működési feltételeinek biztosítását, a működtetés jogszabályban előírt feltételrendszerének 
megteremtését, az együttműködés fokozatos erősítését. 

A megállapodás értelmében az Önkormányzat többek között vállalta, hogy az ÖTE által 
biztosított tűzoltó gépjárműfecskendő használati jogának Önkormányzat részére, 10 éves 
időtartamra történő biztosítása ellenértékeként az Önkormányzat és az ÖTE között létrejött, 
kölcsönszerződésből eredő, az ÖTE-t terhelő 2.579.000,- Ft hátralék összegét az 
Önkormányzat beszámítja, és azzal kapcsolatban az ÖTE felé további követeléssel nem él. Az 
Önkormányzat vállalta továbbá, hogy az ÖTE számára a megállapodás aláírását követő 
legfeljebb egy éven belül egy, az utánpótlás-nevelés végzésére, az ÖTE gyűléseinek 
megtartására, eszközeinek, felszereléseinek, gépjárműveinek tárolására alkalmas ingatlan 
haszonélvezeti jogát biztosítja, valamint az ÖTE részére 2012. május 1-jétől kezdődően 
ingyenesen egy erre megfelelő raktárhelyet biztosít a Békés, Verseny u. 4 szám alatti 
ingatlanon. Az Önkormányzat vállalta, hogy az ÖTE tulajdonát képező nagy értékű eszközök 
tárolása, illetve állagvédelme céljából a Békés, Petőfi S. u. 24. szám alatt található, ún. volt 
PV raktár használati jogát ingyenesen 2012. május 1-től 10 év határozott időre biztosítja. Az 
ÖTE eszközei, felszerelései az Inkubátorházban biztosított raktárban elhelyezésre kerültek.  
 Az ÖTE vállalta, hogy a tulajdonát képező Mercedes 1017 típusú tűzoltó 
gépjárműfecskendő üzemeltetési jogát az Önkormányzati Tűzoltóság működtetéséhez 2012. 
május 1-jétől 10 évre tartalék tűzoltó gépjárműfecskendőnek átadja. Vállalta továbbá, hogy a 
tulajdonát képező a megállapodásban meghatározott típusú, méretű és darabszámú eszközök 
ingyenes használati jogát biztosítja a Békési Önkormányzati Tűzoltóság működéséhez.  

Az ÖTE tulajdonát képező tűzoltó gépjárműfecskendő üzemeltetési joga, valamint az 
Együttműködési megállapodásban meghatározott típusú, méretű és darabszámú eszközök nem 
kerültek átadásra a Békési Önkormányzati Tűzoltóság számára. Az Együttműködési 
megállapodás 4.2. pontjának rendelkezése értelmében „ha a megállapodás tartalmával 
ellentétben, az abban foglaltak ellenében bármelyik fél számára hátrányos helyzet áll elő, és a 
helyzet nem rendeződik 4 munkanap alatt, a Felek kezdeményezhetik az együttműködési 
megállapodás rendkívüli felmondását, mely esetben a felmondási idő 30 nap.” Tekintettel 
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arra, hogy az ÖTE által vállalt kötelezettségek nem kerültek teljesítésre, és a május 22-én 
történt egyeztetés alapján jól látszik, hogy erre 2012. június 15-ig biztonsággal nem is fog sor 
kerülni. Ha legkésőbb addig a napig az Önkormányzati Tűzoltóság nem tudja biztosítani a 
jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételeket, abban az esetben az aktuális havi 
támogatást a Tűzoltóság elveszíti, így további működése veszélybe kerül. Ebben az esetben az 
a hiányzó eszközök megvásárlásához szükséges forrást az Önkormányzat költségvetéséből 
kell biztosítani. 
 
Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

1.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülettel /Békés/ 2012. április 27-én megkötött, 126/2012. (IV. 26.) 
határozatával jóváhagyott együttműködési megállapodást a megállapodás 4.2. 
pontjának rendelkezései alapján 30 napos felmondási idővel 2012. június 1. 
napjával felmondja. 

2.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a 
szükséges jognyilatkozatok megtételére és aláírására.  

3.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Önkormányzati 
Tűzoltóság működési feltételeinek biztosításához szükséges  …………………. forint 
többletforrást az Önkormányzat jóváhagyott szabad felhasználású 
pénzmaradványából biztosítja. 

 

Határid ő: értelemszerűen 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2012. május 23. 
Izsó Gábor 

polgármester 

 .....................................  
Jogi ellenjegyző 

 .....................................  
Pénzügyi ellenjegyző 


