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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mint ahogy arról már a 2012. évi költségvetési koncepció kapcsán tájékozódtak, folyamatban 
van a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltósággá történő átalakulása. Az 
átadás-átvételi folyamatokat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. tv., illetve az ahhoz kapcsolódó rendeletek 
szabályozzák.  
 
A kialakuló új struktúrával kapcsolatban a mellékelt levelet juttatta el hozzánk Kispál József 
tűzoltó alezredes parancsnok. A levél szerint Komlón megszűnik a tűzoltó-parancsnokság. A 
tűzoltóság helyben a pécsi tűzoltóság kihelyezett tűzoltóőrseként folytatja munkáját. Ennek 
megfelelően megszűnik a parancsnoki státusz is.  
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a parancsnoki tisztség megszűnésével 
párhuzamosan a tűzoltóságnál feleslegessé válnak azok az eszközök, melyek kizárólagosan a 
parancsnoki feladatellátáshoz kapcsolódtak. Ezek egy része jelentősen elhasználódott és így 
tényleges selejtezésünkre sor kerül. Ez ideig a parancsnok kizárólagos használatában állt 
Volkswagen Jetta típusú gépkocsi még kiváló műszaki állapotú és így alkalmas valamely más 
önkormányzati feladat ellátása során további hasznosításra. Mivel ez az eszköz a tűzoltóság 
saját bevételeiből került megvásárlásra, illetve nem szerepel a jogszabály alapján kötelezően 
átadandó felszerelések között, így nincs akadálya az intézményi vagyoni körből történő 
kivonásnak. 
 
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy döntsön a gépkocsi tűzoltóságtól polgármesteri 
hivatalhoz történő átvételéről.  
 
H a t á r o z a t i    j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – a tűzoltóság Volkswagen Jetta típusú 
gépjárművének intézményi vagyoni körből történő kivonásáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület a Komló Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága 
önállóan működő és gazdálkodó intézmény vagyonából 2011. december 15-i hatállyal kivonja 
a parancsnoki poszt megszűnése folytán feleslegessé váló Volkswagen Jetta típusú LIZ-055 
frsz-ú gépjárművet és egyúttal dönt a hivatkozott gépjármű polgármesteri hivatal önállóan 
működő és gazdálkodó intézmény vagyoni körébe történő átvételéről.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Kispál József tűzoltó alezredes parancsnok 
 
Komló, 2011. december 7. 
 
 
          Polics József 
          polgármester 
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