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Tisztelt Képviselı-testület! 

A Békés Városi Önkéntes Köztestületi Tőzoltóság 2008. december 1-jén kezdi meg 
mőködését Békés, Tarhos és Bélmegyer települések közigazgatási területét magába foglaló 
mőködési területén, a 9/2008. (X. 22.) ÖM rendelet alapján. A mőködés megkezdését megelızıen a 
Tőzoltóság szakmai felügyeletét ellátó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
kezdeményezte a Köztestületi Tőzoltóság Alapszabályának módosítását annak érdekében, hogy az 
mindenben megfeleljen a megváltozott jogszabályi környezetnek. A Tőzoltóság közgyőlése 2008. 
november 14-én tartott ülésén több pontban módosította az Alapszabályt. A módosítás egyik 
lényeges eleme, hogy a korábbi Alapszabályban a köztestület alapító és fenntartó szervei között az 
alapító jogi személyek mellett természetes személyek is felsorolásra kerültek (annak érdekében, 
hogy a társadalmi szervezet alapításához meg legyen a legalább 10 alapító tag [egyesülési jogról 
szóló 1989. évi II. tv. 3. § (4) bek.]), azonban ez ellentmond a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki 
mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 34. § (1) bekezdésének, miszerint önkéntes 
tőzoltóság a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás és a tőzoltó egyesület által 
közösen alapított köztestület (Ptk. 65. §). Tehát a Ptk. azon generális szabályát, hogy a köztestületre 
–ha törvény eltérıen nem rendelkezik– az egyesületre vonatkozó szabályokat kell megfelelıen 
alkalmazni, az 1996. évi XXXI. tv. 34. § (1) bekezdésében foglaltak miatt nem kell alkalmazni, 
mivel ez a törvény „másként rendelkezik”. 

Fentiek következtében a módosított Alapszabályban az alapító és fenntartó szervek körében 
Békés Város Önkormányzata, Bélmegyer Község Önkormányzata, Tarhos Község Önkormányzata 
és a Békés Városi Önkéntes Tőzoltó Egyesület kerültek felsorolásra. A köztestület legfıbb szerve a 
módosítás szerint a küldöttgyőlés, melybe a felsorolt jogi személyek 1-1 küldöttet delegálnak, 
kivéve Békés Város Önkormányzatát. Tekintettel arra, hogy a köztestületi tőzoltóság békési 
székhelyen mőködik, így az elfogadott Alapszabály-módosítás szerint Békés Város Képviselı-
testülete, mint fenntartó székhely település 2 küldöttet delegál a Tőzoltóság küldöttgyőlésébe. A 
képviselı-testület korábbi határozatával Izsó Gábor polgármestert már delegálta a köztestület 
küldöttgyőlésébe, és szükséges egy második küldött megválasztása. 
 Javasoljuk, hogy a T. Képviselı-testület a köztestület létrehozásában való közremőködése 
miatt Erdıs Norbert országgyőlési képviselıt, Békés 
Város alpolgármesterét delegálja a Békés Városi Önkéntes Köztestületi Tőzoltóság 
küldöttgyőlésébe. 
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Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Békés Városi Önkéntes Köztestületi 
Tőzoltóság küldöttgyőlésébe Erdıs Norbert országgyőlési képviselıt választja meg küldöttnek 
a Tőzoltóság Alapszabályának 17. pontja alapján. 

Határid ı: azonnal 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2008. november 20. 

Izsó Gábor 
polgármester 
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Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 


