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POLGÁRMESTER ASSZONY/ÚR!
(KÖR)JEGYZŐ ASSZONY/ÚR!

Tájékoztatom, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 84. §-a és a tűzvédelmi hatósági
feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező életés balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.§.
(1) és 3. § (1) bekezdése alapján a Szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hatósági,
szakhatósági jogköre 2011. december 31-én megszűnt és hatásköre, valamint illetékességi
területe áttelepítésre került a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltségéhez (3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 15.sz.).
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 20. § (1) és (7) bekezdése alapján a hatóság, szakhatóság a hatáskörébe tartozó
ügyben illetékességi területén, valamint kijelölés alapján köteles eljárni.
A Ket. 20. § (1) és (7) bekezdéséből fakadóan a Ket. 22. § (1) bekezdése alapján a (szak)”hatóság a
joghatóságát - ezzel összefüggésben az alkalmazandó jogot -, valamint hatáskörét és illetékességét az
eljárás minden szakaszában hivatalból köteles vizsgálni.”
A Ket. 22. § (2) bekezdése alapján a „hatáskör vagy illetékesség hiányában a hatóság a kérelmet és az
ügyben keletkezett iratokat - az ügyfél egyidejű értesítése mellett - haladéktalanul, de legkésőbb a
kérelem megérkezésétől, folyamatban levő ügyben a hatáskör és illetékesség hiányának
megállapításától számított nyolc napon belül átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
hatósághoz”.
Kérem, hogy a továbbiakban a hatósági, szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti megkeresését
az ügy valamennyi iratával együtt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltségéhez
(3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 15.)
címezze és küldje, melynek megbízott vezetője:
Dr. Szabó Péter tűzoltó alezredes, Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vezető.
Tájékoztatom, hogy a Szerencsi Hivatásos Tűzoltósághoz eddig beérkezett, vagy a jövőben beérkező
iratokat, illetőleg a folyamatban levő ügyeket a Ket. fenti előírásai alapján áttesszük az illetékességgel
és hatáskörrel rendelkező fent nevezett elsőfokú szervhez.

Tisztelt Címzettek!
Külön felhívnám a figyelmüket a 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet II. fejezetére, amely a
tűzvédelmi bírságolással kapcsolatos 116/1996 (VII.24.) Kormányrendelet helyébe lépett.
Kérem, hogy a jogszabályt, különös tekintettel annak 40 szempontból álló 1. sz. mellékletére az
önkormányzat valamennyi intézményének vezetőjével, tűzvédelmi vezetőjével, megbízottjával és
felelősével ismertetni szíveskedjenek, továbbá kérem gondoskodjanak arról, hogy a település
információs csatornáin keresztül a helyi vállalkozók, egyéb létesítményvezetők és a lakosság is
tudomást szerezzen róla.
A tűzvédelmi hatósági ellenőrzések, tűzvizsgálati és egyéb hatósági eljárások során felmerülő
esetleges tűzvédelmi hiányosságok, szabálytalanságok esetén (23 szempont) a jogszabály nem
enged mérlegelési lehetőséget, ezekben az esetekben a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező.

Szerencs, 2012. január 11.
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