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Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete Tárgy: Hivatásos Önkormányzati  

Tűzoltóság megszüntetése 
H e l y b e n 
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katved. tv.) 84. §-a értelmében 2012. január 1. napjával 
a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltósággá alakulnak, melynek során a 
Katved. tv-ben meghatározott önkormányzati vagyon térítésmentesen az állam tulajdonába 
kerül. 
 
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 96. § (2) bekezdésében foglaltak 
értelmében „Az átalakításról, megszüntetésről rendelkező jogszabályban (okiratban) 
rendelkezni kell a megszűnő költségvetési szerv valamennyi közfeladatának jövőbeni 
ellátásáról, valamennyi jogáról és kötelezettségéről, ideértve a költségvetési szerv vagyoni 
jogait és előirányzatait is. A jogszabályban (okiratban) meg kell jelölni azt a naptári napot 
ameddig, vagy azt az időtartamot, amelyre vonatkozóan és meghatározható azon kör, 
mérték, amelyre kiterjedően a költségvetési szerv utoljára kötelezettséget vállalhat. A 
költségvetési szerv ezzel ellentétes kötelezettségvállalása semmis.” 
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltósággá történő átalakulása 2012. 
január 1-jétől nem az Áht. 95. §-a szerint valósul meg, hanem irányító szerv változásaként. 
Ugyanakkor az irányítószervi változás különböző alrendszerek között zajlik, így az Áht. fenti 
bekezdésében leírtakat – analóg módon – alkalmazni szükséges a kötelezettségvállalásra 
vonatkozó szabályok tekintetésben is, azaz „technikai értelemben meg kell szüntetni” a 
hivatásos önkormányzati tűzoltóságokat. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. 
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Tárgy: Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság megszüntetése 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentesi 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság megszüntetésére irányuló előterjesztést és 
az alábbiak szerint határoz: 
 

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 
JEGYZŐJÉTŐL 

 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 
℡ 63/510-384  63/510-332   sztantics@szentes.hu 



A Képviselő-testület 2011. december 31. napjával ezen határozat mellékletét 
képező megszüntető okirattal megszünteti intézményét, a Szentesi Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóságot a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami 
tűzoltósággá alakulása miatt. 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a megszüntető okirat 
határidőben történő benyújtásáról a Magyar Államkincstárhoz. 
 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság vezetője 
 
A határozatról értesítést kap: 
1.) Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szentes, Kossuth u.  
2.) Szentes Város Jegyzője 
3.) Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája és általa 
4.) Magyar Államkincstár – 6720 Szeged, Széchenyi tér 9.  
 
 

Szentes, 2011. december 6. 
 
 
 
 
 Dr. Sztantics Csaba 

 



Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 
 

MEGSZÜNTETŐ OKIRATA 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóság megszüntetésére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
96. §-a és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. 
rendelet 11.§ (2) bekezdése alapján, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
rendelkezéseire az alábbi megszüntető okiratot adja ki:   
 
A megszűnő költségvetési szerv 
neve:    

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szentes 

Székhelye: 6600 Szentes, Kossuth Lajos u. 47. 
Törzsszáma: 358093 
Az intézmény alapítójának neve, 
címe:    

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-
testülete  

Gazdálkodási jogköre:   Önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv 

Megszűnés időpontja: 2011. december 31. 
Megszüntető határozat száma:    …/2011. (XII.16.) Kt. 
Megszüntető szerv neve, címe:      Szentes Város Önkormányzata Képviselő-

testülete 
6600 Szentes, Kossuth tér 6. 

A megszüntetés oka:     Törvényi előírás alapján a feladatot az állami 
tűzoltóság látja el. 

A megszüntetett szerv által ellátott 
közfeladat jövőbeni ellátása: 

Jogutódként az állami tűzoltóság látja el. 

Kötelezettségvállalás: A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 
kötelezettséget 2011. december 31-ig 
vállalhat (az éves költségvetésben 
jóváhagyott előirányzatok erejéig).  

Rendelkezések a vagyoni jogok és  
kötelezettségek tekintetében: 

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 
működtetését és fenntartását szolgáló, 
használatában lévő, és a tűzoltósági feladatok 
elvégzéséhez szükséges vagyon 
térítésmentesen az állam tulajdonába kerül 
törvényi előírás alapján.. 

 


