
Fedőlap

Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. június 24.

Javaslat a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámolójának tudomásulvételére

Előadó: a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Szántóné Csonka Beáta ügyintéző

Meghívott: Magosi Lajos tű. ezredes Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgatója, 
Lóki Richárd tű. alezredes Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
kirendeltségvezetője, 
Molnár Gábor tű. százados Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnoksága megbízott tűzoltóparancsnoka

Véleményező bizottságok:
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2021. június 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. június 

A napirendi pont rövid tartalma: 
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény vonatkozó rendelkezése alapján a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
elfogadásra megküldte a 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 22500-2/2021.
Ügyintéző neve: Szántóné Csonka Beáta Ügyintéző telefonszáma: 25/544-207
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: ----------
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -----------
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2021. június. …... Ellenőrzés dátuma: 2021. június
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű
A tárgyalás módja: nyílt 
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámolójának tudomásulvételére

Tisztelt Közgyűlés!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény 30. § (5) bekezdése alapján:
„(5) 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 Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetője a hivatkozott  jogszabályhely
alapján  megküldte  a  2020.  évi  tűzvédelmi  tevékenységéről  szóló  beszámolóját  (az
előterjesztés 1. számú melléklete).

A beszámolóból  kiderül,  hogy  a  Tűzoltó-parancsnokság  tevékenysége  a  2020.  évben
elsősorban a tűzoltási és műszaki mentési feladatokra terjedt ki.  Nagy hangsúlyt fektetett
a beavatkozó állomány folyamatos elméleti  és gyakorlati  képzésére és az eredményes
munkavégzéshez szükséges feltételek biztosítására.

A  Tűzoltó-parancsnokság  egységeit  saját  területre  868  esetben  riasztották,  melynek
legnagyobb hányada műszaki mentésre irányult.

Részt  vett  a  szabadtéri  tüzek  visszaszorítását  célzó  javaslatok  kidolgozásában  és
végrehajtásában.

A Tűzoltó-parancsnokság a lehető legtöbb szakmai  támogatást  adta meg az önkéntes
tűzoltó egyesületeknek, tovább ápolva a kialakult jó kapcsolatot.

Az állományába tartozó katasztrófavédelmi megbízottak az elmúlt évben a Dunaújvárosi
Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  működési  területén  több,  mint  50  lakosságvédelmi
ellenőrzést  hajtottak  végre,  melyek  kiterjedtek  a  katasztrófavédelmi  dokumentációk
naprakészen  tartására,  melegedő  helyek,  riasztó  eszközök  vizsgálatára.  A  feltárt
hiányosságok megszüntetésére intézkedések történtek.

Több szituációs gyakorlat és helyi szintű ellenőrző gyakorlat került végrehajtásra.

Mivel a bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalták az előterjesztést, ezért a
bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…  /2021. (VI.24.) határozata  

a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámolójának tudomásulvételéről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  Dunaújvárosi
Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  2020.  évi  tűzvédelmi  tevékenységéről  szóló
beszámolóját elfogadja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  Polgármestert,  hogy  a
döntésről  értesítse  a  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  és  a
Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét.

Felelős:     - a határozat közléséért:
                     a polgármester
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                     a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:   - 2021. július 5.

Dunaújváros, 2021. június 24.

Orosz Csaba s.k.
a közbiztonsági és környezetvédelmi

bizottság
  elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság
elnöke
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