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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv.  

30.§ (5) bekezdése alapján: „A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a  

hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-

testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről  

és az azzal kapcsolatos feladatokról. 

 

A fenti törvényi előírásnak megfelelve a város tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámoló 

megtárgyalása beépítésre került a Képviselő-testület 2018. évi Munkatervébe. A beszámoló 

összeállításához megkerestük a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét, aki illetékességi szempontból 

tájékoztató anyagot készített, mely az előterjesztés mellékletét képezi.  

A fenti törvényi hivatkozás alapján beszámolási feladata Polgár mentő tűzvédelmi helyzetére 

vonatkozóan a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságnak van, melynek parancsnoka a 

képviselő-testületi ülésen nyújt kiegészítést. Sajátos helyzete van Polgárnak, hiszen kétirányú 

a tűzvédelmi feladat ellátása, illetékességből a Hajdúnánási Katasztrófavédelmi 

Kirendeltséghez tartozunk, mentő tűzvédelmi (vonulás) szempontból pedig a Tiszaújvárosi 

Hivatásos Tűzoltóparancsnoksághoz. 

 

A tájékoztató tartalmazza a katasztrófavédelemre vonatkozó legfontosabb célkitűzéseket, 

feladatokat, szakterületenként bemutatja a végzett tevékenységeket, intézkedéseket.  

Az anyag megfogalmazza, hogy a Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség éves munkája 

során sem a mentő tűzvédelem, sem a védelmi igazgatás szintjén nem volt olyan kiemelt 

jelentőségű, vagy hosszú ideig elhúzódó esemény, melynek felszámolása, az azt kiváltó okok 

megszűntetése nehézséget okozott volna az állomány számára.  

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni, véleményével, 

javaslatával kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2018. július 16. 

      Tisztelettel: 

  

Tóth József 

                                                            polgármester 



 

 

 

 

Határozati javaslat 

    ……../2018. (VII. 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

Polgár város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 

intézkedésekről szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület Polgár város tűzvédelmi helyzetéről, a 

tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolót 

elfogadja. 

    Határidő: 2018. július 26. 

    Felelős: Tóth József polgármester 

 


