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Tárgy: Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2020. évi munkájáról 
 
Iktatószám: LMKOH/647-12/2021. 
 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, 
amely az alábbiak szerint rendelkezik. 

 „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti.” 

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy 
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (fővárosi, megyei 
közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés 
elnöke) gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, 
sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-
testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek 
veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 
törvény 30. § (5) bekezdése szerint: 

„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 Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság az egységes katasztrófavédelmi szervezet 
megyei helyi szerveként, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kecskeméti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség közvetlen irányítása alatt látja el feladatát. 

A beszámolót Szőke Kálmán tűzoltó alezredes a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 
parancsnoka készítette. A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.  

Fenti jogszabályhelyre tekintettel javasolt az előterjesztés elfogadása a határozat-tervezetnek 
megfelelően.  

 
Lajosmizse, 2021. április 19. 
 
 
 
 



Polgármesteri döntéshozatal: 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 
a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletével 2021. február 8-ától.  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti. 

 

Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

………./2021. (…….) Polgármesteri Határozat 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel 
a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben foglaltakra Lajosmizse Város Polgármestereként –a 
Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben- „Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos 
Tűzoltó Parancsnokság 2020. évi munkájáról” tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 

A Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2020. évre vonatkozó beszámolóját 
elfogadom.  

 
Lajosmizse, 2021. április 29. …. óra 

               Basky András 
                           polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 



Előterjesztés melléklete 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


