
7. sz. melléklet a 7/2008. (I.24.) Kt.  sz. határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRAT

1./ Intézmény neve: SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HIVATÁSOS 
TŰZOLTÓSÁGA

2./ Székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi út 119.

3./ Alapító szerv: Szerencs Város Képviselő-testülete 

4./ Alapítás éve: 1995. október 01.

5./ Intézmény jogállása: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 

6./ Gazdálkodási jogköre: Önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv .
Vállalkozási tevékenységet végezhet, azonban nem
veszélyeztetheti alapfeladatai ellátását.

Vállalkozása irányulhat:
- tűz, elemi kár és egyéb kár esetén az utólagos munkálatok 
  biztosítására,
- tűzoltó-berendezések javítására
- tűzvédelmi, biztonságtechnikai ellenőrzésre ( kivéve a hatósági    
  jogkörben végzett ellenőrzésre,
- gépek berendezések kölcsönzésére,
- műszaki tanácsadásra.

7./ Intézmény fenntartója: Szerencs Város Önkormányzata 

8./ Felügyeleti szerve: Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.
Törvényességi felügyeletét a Területi Katasztrófavédelmi szerv
látja el.

9./ Intézmény vezetője: tűzoltó parancsnok

10./ Vezető kinevezési rendje: Az intézményvezetőt a Szerencs Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete - a területi Katasztrófavédelmi szerv 
igazgatójának véleményének kikérése mellett - nevezi ki 
határozatlan időre. A kiválasztás nyilvános pályázat útján 
történik. A kinevezett vezető gyakorolja a munkáltatói jogkört 
az intézmény dolgozói tekintetében.

11./ Az intézmény képviseletére jogosultak:  a tűzoltó parancsnok,  akadályoztatása esetén az 
      általa megbízott személy. 
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12./ Az intézmény feladata és alaptevékenysége:
a.) Az illetékes minisztérium által meghatározott működési, illetékességi területre 

vonatkozóan:
- A tűzoltási és kárelhárítási feladatok ellátására készenléti szolgálatot tart fenn,
- Szervezi és biztosítja tagjainak riasztását és kivonulását,
- Gondoskodik a tűzoltás előfeltételeinek biztosításáról,
- Gondoskodik a keletkező tüzek oltásáról, személyek mentéséről
- Részt vesz a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételeknek megfelelő műszaki 
  mentési és kárelhárítási feladatok végrehajtásában részt vesz,
- Mint elsőfokú tűzvédelmi hatóság:

- az épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a 
  tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos előírások alól, - azonos 
  biztonságot  nyújtó előírások megtétele mellett - kérelemre eltérést 
  engedélyezhet,
- a beépített tűzvédelmi berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben 
  jár el,
- tűzvédelmi hatósági eljárást tart,
- jogszabályban meghatározott esetekben tűzvédelmi bírságot szab ki,
- lefolytatja a tűzvizsgálati eljárást,
- hatósági bizonyítványt ad ki,
- a tűz vagy robbanásveszélyes munkahelyen azt a munkavállalót, aki a 
  munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat, illetőleg a tűzjelzésre 
  vagy tűzoltásra szolgáló eszközök, felszerelések használatát nem ismeri , a
  szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtől eltiltja,
- a tűzvédelmi ellenőrzés, a tűzvizsgálati eljárás során feltárt hiányosságok, a 
  tűzkárok megelőzése érdekében felhívja az ügyfél figyelmét a 
  jogszabálysértések megszüntetésére, és szükség esetén tűzvédelmi hatósági 
  intézkedést tesz,
- az üzemeltetést, a tevékenység folytatását , az anyagok tárolását 
   – amennyiben a rendeltetéstől eltérő használat közvetlen tűz- vagy 
   robbanás-veszélyt okoz – a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig 
   szünetelteti,
- a jogszabályok keretei között megállapítja a tűzvédelmi kötelezettségeket.

- Jogszabályban meghatározott esetekben első fokú tűzvédelmi szakhatóságként 
  jár el,
- Külön együttműködési megállapodás alapján kérheti a működési területén 

    levő önkéntes tűzoltóság(ok) segítségét kárfelszámolás során.

b.) A Riasztás és Segítségnyújtási Terv alapján működési területen kívülre is vonul.

13./ Alaptevékenységi szakágazat:  842520 Tűzvédelmi tevékenységek

TEÁOR száma: 8425  - Tűzvédelem

Alapvető szakfeladat:
751669 Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás

Szakfeladatok:
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751669 Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás
751922 Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás elszámolása

14./ A feladat ellátását szolgáló vagyon: A Megyei Önkormányzat tulajdonában álló, a szerencsi 
2383 sz. tulajdoni lapon feltüntetett 2011 hrsz-ú belterületen 
fekvő 2005 m2 területű ingatlan, valamint a bekecsi 393. sz. 
tulajdoni lapon feltüntetett 283. hrsz-ú 1 ha. 2932 m2 területű 
sporttelep (gyakorlópálya), valamint a vagyonleltárban 
nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb készletek

15./ Az intézmény megszüntetése:  A jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult  
 megszüntetni, amelyről határozattal dönt.

Jelen  alapító  okiratot  Szerencs  Város  Képviselő-testülete  a  7/2008.  (I.24.)  Kt.  határozatával
fogadta el, egyidejűleg a 69/1995 (X. 04.) határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti.

Szerencs, 2008. január 24. 

Rónavölgyi Endréné 
      polgármester 

3


